Załącznik C

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW:
KULTUROZNAWSTWO
wpisać nazwę kierunku studiów

Nazwa kierunku studiów

KULTUROZNAWSTWO
wpisać nazwę kierunku studiów

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

PRK: 6
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

wpisać poziom PRK: 6 – studia I stopnia, 7 – studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie

I stopnia

Poziom studiów

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

Profil studiów

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

wpisać: studia I lub II stopnia, lub jednolite magisterskie

ogólnoakademicki
wpisać: ogólnoakademicki lub praktyczny

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta

………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………..

Dyscypliny naukowe

− NAUKI O KULTURZE I RELIGII
− ………..
− ……….

Dyscyplina wiodąca

− NAUKI O KULTURZE I RELIGII

licencjat
wpisać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister, magister sztuki, magister inżynier

1. Efekty uczenia się dla kierunku studiów
Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i
1010) oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218).

Symbol

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do:
uniwersalnych
charakterystyk
poziomów w
PRK1

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
uczenia się PRK2

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
K_W01
K_W02
K_W03

K_W04

1
2

podstawowe, historyczne i współczesne, koncepcje kultury
oraz podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa
podstawową terminologię oraz koncepcje, opisujące praktyki,
relacje i procesy zachodzące w kulturze, a także koncepcje
człowieka jako uczestnika i twórcy kultury
miejsce i znaczenie kulturoznawstwa w systemie nauk oraz
rozumie różnice i powiązania między innymi dyscyplinami
nauk humanistycznych a kulturoznawstwem
podstawowe fakty, terminy i metodologię z zakresu historii
kultury

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010).
Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część I i część II załącznika do rozporządzenia
MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218).
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K_W05

podstawy metodologii badań kulturoznawczych

K_W06

specyfikę współczesnego życia kulturalnego oraz o tendencje i
zmiany w praktykach kulturowych

K_W07

K_W08

K_W09
K_W10

K_W11

K_W12

K_W13

specyfikę oraz zasady pracy w instytucjach i organizacjach
kulturalnych oraz podstawowe aspekty współczesnej polityki
kulturalnej w skali lokalnej, a także zasady animacji kulturowej
różnych grup i społeczności lokalnych
specyfikę rozwoju
różnych dziedzin europejskiej kultury
artystycznej z uwzględnieniem form sztuki współczesnej,
towarzyszących jej społecznych dyskursów i praktyk
terminologię, teorie i metodologię z zakresu medioznawstwa
oraz rolę komunikacji medialnej we współczesnej kulturze
metody analizy i interpretacji różnych konwencji teatralnych i
performatywnych oraz różnych wytworów kultury według
wybranych
szkół
badawczych,
tradycji
lub
teorii
performatywnych oraz teatrologicznych
specyfikę partycypacji kulturowej we współczesnych i
historycznych
formach
obyczaju,
moralności,
religii,
tożsamości narodowej, migracji, wielokulturowości oraz zna
specyficzny dla badań tych sfer aparat teoretycznometodologiczny
podstawy funkcjonowania biznesu, zarządzania podmiotami
gospodarczymi, instytucjami kultury i innymi organizacjami oraz
rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kulturowego
otoczenia biznesu
specyfikę współczesnych kultur miejskich, najważniejsze,
historyczne i współczesne koncepcje teoretyczne, stanowiące
podstawę do badań nad miastem, a także rozumie podstawowe
zasady funkcjonowania lokalnej polityki kulturalnej w miastach

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG,
P6S_WK

P6U_W

P6S_WG,
P6S_WK

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG,
P6S_WK

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG, P6S_WK

P6U_W

P6S_WG, P6S_WK

P6U_W

P6S_WG, P6S_WK

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UU

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UU

P6U_U

P6S_UW, P6S_UU

P6U_U

P6S_UW, P6S_UK,
P6S_UO, P6S_UU

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UO,
P6S_UU

P6U_U

P6S_UW, P6S_UK,
P6S_UU

Umiejętności: absolwent potrafi:
K_U01

K_U02
K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla
kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych
dokonać rozpoznania, obserwacji, interpretacji i krytycznej
oceny wytworów kultury, przypisując je do właściwej tradycji
formułować problemy badawcze, dobrać metody i narzędzia
badawcze, opracować i prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie podstawowych zagadnień w zakresie badań
kulturoznawczych
aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów profesjonalnych w
obszarze
działalności
kulturalnej
pod
względem
merytorycznym i organizacyjnym
gromadzić, analizować i interpretować informacje niezbędne
do pracy w zespołach profesjonalnych w instytucjach i
organizacjach kulturalnych oraz w realizacji projektów
kulturalnych, w tym animacyjnych i kuratorskich
pisać i redagować teksty informacyjne, promocyjne i krytyczne
w języku polskim i obcym, dotyczące działalności kulturalnej,
artystycznej, społecznej z wykorzystaniem rożnych źródeł
informacji oraz ujęć teoretycznych
posługiwać się narzędziami technicznymi niezbędnymi do
pracy animacyjnej i kuratorskiej oraz pracy w zespołach
profesjonalnych, instytucjach i organizacjach kulturalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem technologii audiowizualnych i

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UK,
P6S_UO,
P6S_UU
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multimediów
K_U08

K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

potrafi interpretować utwory artystyczne oraz wyjaśniać
właściwe kulturze artystycznej zjawiska i procesy, prezentując
wyniki swych dociekań w formie ustnej i pisemnej w języku
polskim i obcym
rozwiązywać typowe zadania i problemy pojawiające się w
obrębie badań nad współczesnymi praktykami kulturowymi
zapośredniczonymi medialnie
rozpoznać rozmaite odmiany konwencji teatralnych i
performatywnych oraz ich wytwory, przeprowadzać ich
krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem najnowszych
metod badawczych właściwych dla performatyki i teatrologii, w
celu określenia ich znaczenia, oddziaływania społecznego,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
posługiwać się koncepcjami życia społeczno-kulturowego
obejmującymi problematykę uczestnictwa w kulturze, obyczaju,
moralności, religii, tożsamości narodowej, migracji oraz
wielokulturowości
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje z zakresu etycznych i kulturowych aspektów
działalności gospodarczej
posługiwać się podstawowymi podejściami teoretycznymi w
badaniach nad kulturami miejskimi i potrafi je zastosować w
różnych sytuacjach profesjonalnych, związanych z organizacją
i animacją życia kulturalnego w miastach oraz lokalną polityką
miejską

P6U_U

P6U_U

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UU

P6S_UW, P6S_UU

P6S_UW, P6S_UU

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UU

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UO, P6S_UU

P6U_U

P6S_UW,
P6S_UK, P6S_UO,
P6S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
K_K01

K_K02
K_K03

K_K04
K_K05
K_K06

K_K07

K_K08

K_K09

wykorzystania wiedzy kulturoznawczej we wspieraniu rozwoju
współczesnego
człowieka
oraz
kultur
lokalnych
i
współczesnych społeczeństw, ma także świadomość swej
odpowiedzialności za zachowanie ich dziedzictwa kulturowego
wykazania się wyobraźnią, wrażliwością społeczną i
krytycyzmem w ocenie procesów i zjawisk kulturowych
wyjaśniania istotnych zjawisk w kulturze (konflikty społeczne,
etniczne i religijne, przemiany obyczajowe, nowe praktyki
kulturowe i nowe formy uczestnictwa w kulturze)
przyjmowania postaw krytycznych wobec wiedzy, którą
przyswaja, panujących autorytetów, ideologii i mód
współtworzenia relacji i współpracy z różnymi grupami,
wnosząc do ich działań indywidualny i twórczy wkład
poważnej refleksji na tematy etyczne związane z własną pracą,
odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi
członkami społeczeństwa
rozumienia potrzeby prezentacji i upowszechniania, również za
pomocą współczesnych mediów, efektów twórczej pracy
własnej oraz osób, zespołów profesjonalnych i grup, z którym
współpracuje
oceny własnych kompetencji oraz wiedzy, dostrzega i rozumie
konieczność własnego rozwoju i kształcenia (np. potrzebę
uczenia się przez całe życie)
świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym,
rozumiejąc
wagę
poszczególnych
jego
elementów,
organizacyjnych i merytorycznych, oraz rozumiejąc zarówno
konieczność poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla
istniejącego ładu artystycznego, jak i potrzebę utrzymywania
elementów tradycji artystycznej

P6U_K

P6S_KK, P6S_KO

P6U_K

P6S_KK, P6S_KO

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KO , P6S_KR

P6U_K

P6S_KK, P6S_KO

P6U_K

P6S_KO, P6S_KR

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KR, P6S_KR
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K_K10

K_K11

K_K12

K_K13

świadomego i aktywnego uczestnictwa w różnych formach
życia kulturalnego w ich przejawach medialnych, ma również
świadomość znaczenia problematyki etycznej związanej ze
współczesną komunikacją medialną
prawidłowej identyfikacji i oceny zjawisk społecznokulturowych, w których uczestniczy, poprzez uświadomienie
sobie specyfiki i wagi kulturowych regulacji różnych sfer życia
codziennego i form obyczajowości
prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania podstawowych
dylematów etycznych i filozoficznych związanych z
zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innymi organizacjami
porozumiewania się i współdziałania ze społecznościami
miejskimi w procesie diagnozowania i rozwiązywania
artykułowanych przez nie problemów oraz negocjowania
konfliktów

P6U_K

P6S_KO, P6S_KR

P6U_K

P6S_KK, P6S_KR

P6U_K

P6S_KK, P6S_KO,
P6S_KR

P6U_K

P6S_KO, P6S_KR

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK
P = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W = wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
Przykład:
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza
2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji
pełnej na poziomie 4
P = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U = umiejętności
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa
Przykład:
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego, wiedza – kontekst

4

