Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

JPK_K1_W01

Absolwent zna i rozumie podstawowe teorie, szkoły i nurty badawcze, terminologię i
zjawiska z zakresu nauk o komunikowaniu; ma wiedzę na temat różnych typów
komunikacji, w tym masowej i nowomedialnej, rozumie różnorodność i wagę zjawisk
komunikacyjnych we współczesnym świecie

P6S_WG, P6U_W

JPK_K1_W02

Absolwent zna i rozumie ma wiedzę na temat zjawisk z zakresu komunikacji
interpersonalnej oraz publicznej; zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
i publicznej; rozumie specyﬁkę sytuacji komunikacyjnej wystąpienia publicznego

P6S_WG, P6U_W

JPK_K1_W03

Absolwent zna i rozumie pojęcia z zakresu podstawowych mechanizmów
retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w
wystąpieniach publicznych, w kontaktach interpersonalnych, a także w innych typach
komunikacji

P6S_WG, P6U_W

JPK_K1_W04

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu badań nad
międzykulturowością, rozumie ich wieloaspektowość oraz znaczenie dla zrozumienia
współczesnej kultury i społeczeństwa

P6S_WG,
P6S_WK, P6U_W

JPK_K1_W05

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia współczesnej kultury i literatury polskiej
w kontekście kultury i literatury światowej, w tym także dotyczące zjawisk
P6S_WK, P6U_W
związanych z wielokulturowością; zna najważniejsze instytucje kultury i ma orientację
we współczesnym życiu kulturalnym

JPK_K1_W06

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa
historycznego i współczesnego; zna najważniejsze teorie i badania dotyczące języka;
rozumie znaczenie języka jako narzędzia komunikacji, kreacji życia społecznego i
przekazu wartości kulturowych

P6S_WG, P6U_W

JPK_K1_W07

Absolwent zna i rozumie pojęcia dotyczące geograﬁcznego i społecznego
zróżnicowania języka, w tym języka polskiego; zna style funkcjonalne współczesnej
polszczyzny; rozumie potrzebę badań nad wielojęzycznością

P6S_WG, P6U_W

JPK_K1_W08

Absolwent zna i rozumie pojęcia z zakresu tekstologii, stylistyki praktycznej i edycji
tekstu, wie, jak wykorzystać je w procesie komunikacji

P6S_WG,
P6S_WK, P6U_W

JPK_K1_W09

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące powiązań
interdyscyplinarnych nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań
międzykulturowych i literaturoznawstwa z antropologią, kulturoznawstwem,
semiotyką, ﬁlozoﬁą i psychologią; zna i rozumie rolę interdyscyplinarnej analizy
zjawisk komunikacyjnych, językowych i literackich

P6S_WK, P6U_W

JPK_K1_W10

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

P6S_WK, P6U_W

Kod

Treść

PRK

JPK_K1_U01

Absolwent potraﬁ potraﬁ wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i
literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych

P6S_UW, P6U_U

JPK_K1_U02

Absolwent potraﬁ rozpoznać i opisać typowe zjawiska komunikacyjne i językowe,
także z wykorzystaniem podstawowych narzędzi interdyscyplinarnych

P6S_UW, P6U_U

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

JPK_K1_U03

Absolwent potraﬁ dokonać analizy różnorodnych zjawisk komunikacyjnych, z
wykorzystaniem adekwatnych do typu komunikacji narzędzi; potraﬁ ocenić
poprawność budowy komunikatu pod kątem jego funkcji i celu

P6S_UW, P6U_U

JPK_K1_U04

Absolwent potraﬁ tworzyć komunikaty poprawne pod względem pragmatycznym,
kompozycyjnym, retorycznym, stylistycznym i edytorskim; dopasowuje formę
komunikatu do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego

P6S_UK, P6U_U

JPK_K1_U05

Absolwent potraﬁ dokonać analizy i diagnozy zjawisk międzykulturowych; wykrywa i
określa zależności między różnymi typami zjawisk komunikacyjnych i kulturowych we
współczesnym świecie, w tym związanych z wielokulturowością i sferą publiczną

P6S_UW, P6U_U

JPK_K1_U06

Absolwent potraﬁ celnie dobierać narzędzia komunikacji międzykulturowej (językowe,
P6S_UK, P6U_U
retoryczne, niewerbalne) do założonego celu

JPK_K1_U07

Absolwent potraﬁ dokonać analizy pragmatycznej i semantycznej różnych gatunków
wypowiedzi; potraﬁ rozpoznać i opisać podstawowe zjawiska z zakresu
współczesnego i historycznego językoznawstwa

P6S_UW, P6U_U

JPK_K1_U08

Absolwent potraﬁ dokonać podstawowej analizy różnych typów wypowiedzi z
wykorzystaniem narzędzi tekstologicznych i stylistycznych

P6S_UW, P6U_U

JPK_K1_U09

Absolwent potraﬁ krytycznie odbierać podstawowe teksty naukowe z zakresu nauk o
komunikowaniu, językoznawstwa, literatury współczesnej i badań międzykulturowych

P6S_UW,
P6S_UO, P6U_U

JPK_K1_U10

Absolwent potraﬁ prowadzić pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze
na podstawowym poziomie, pisze rozprawki z zakresu nauki o komunikowaniu,
językoznawstwa, literatury współczesnej i badań międzykulturowych

P6S_UW,
P6S_UO, P6U_U

JPK_K1_U11

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić typowe wystąpienia
pisemne i ustne na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym, a
także logicznie argumentować i merytorycznie dyskutować

P6S_UK,
P6S_UO, P6U_U

JPK_K1_U12

Absolwent potraﬁ posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Kształcenia Językowego

P6S_UK, P6U_U

JPK_K1_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie

P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

JPK_K1_K01

Absolwent jest gotów do określenia zakresu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić

P6S_KK, P6U_K

JPK_K1_K02

Absolwent jest gotów do bycia otwartym na nowe idee, projekty i rozwiązania, a
także kreatywnym w ich poszukiwaniu

P6S_KK, P6U_K

JPK_K1_K03

Absolwent jest gotów do budowania asertywnych i etycznych relacji
interpersonalnych, potraﬁ rozwiązywać sytuacje konﬂiktowe i negocjować, jest
przygotowany do pełnienia roli mediatora

P6S_KR, P6U_K

JPK_K1_K04

Absolwent jest gotów do porozumiewania się, współdziałania i pracowamia w grupie,
z szacunkiem dla innych, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków
grupy

P6S_KR, P6U_K

JPK_K1_K05

Absolwent jest gotów do samodzielnego organizowania swojej pracy i ustalania
obowiązków, potraﬁ krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania i jakość wykonania

P6S_KK, P6U_K

JPK_K1_K06

Absolwent jest gotów do oceny znaczenia poprawnej i skutecznej komunikacji,
zwłaszcza interpersonalnej i publicznej, dla budowania jakości życia społecznego i
kulturowego

P6S_KR, P6U_K
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Kod

Treść

PRK

JPK_K1_K07

Absolwent jest gotów do dostrzegania konieczności kształcenia kompetencji
komunikacyjnych i międzykulturowych społeczeństwa, potraﬁ realizować ten cel w
ramach projektów społecznych i edukacyjnych

P6S_KO, P6U_K

JPK_K1_K08

Absolwent jest gotów do docenienia znaczenia wspólnotowego dziedzictwa
kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych,
komunikacyjnych i kulturalnych

P6S_KO, P6U_K

JPK_K1_K09

Absolwent jest gotów do wcielania w życia idei wielokulturowości, pielęgnuje ideę
dialogu międzykulturowego z perspektywy inicjatora i uczestnika procesów
komunikacyjnych i kulturowych

P6S_KO, P6U_K

Efekty uczenia się
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