
Symbol 

efektu 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

Filologia 
Praktyki studenckie 

W zakresie wiedzy: absolwent zna i rozumie 

K_W12 

Ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa, ergonomii i higieny obowiązujących w instytucjach sfery 

działalności zawodowej. Identyfikuje rzeczywiste zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, potrafi ocenić 

ryzyko zawodowe i problemy związane ze środowiskiem występujące w miejscu praktyki. Zna praktyczne sposoby 

zapobiegania im. 

K_W13 

Ma podstawową wiedzę o grupach docelowych, z którymi podejmować będzie praktyczne działania zawodowe w 

okresie praktyk zawodowych. Charakteryzuje strukturę organizacyjną instytucji. Opisuje zasady funkcjonowania 

wybranych obszarów działalności,  miejsca w którym realizowana jest praktyka studencka. 

K_W16 
Ma podstawową wiedzę w zakresie technik informacyjnych i obsługi komputera oraz w zakresie ochrony własności 

intelektualnej 

K_W27 
Zna strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania, zadania, dokumentację wewnętrzną i akty prawne, dotyczące 

jednostki, w której odbywa praktykę. 

W zakresie umiejętności: potrafi 

K_U03 
Posługuje się różnymi narzędziami i technologiami związanymi z przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, 

zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji 

K_U08 
Stosuje zasady bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy obowiązujących w instytucjach sfery działalności 

zawodowej 

K_U09 

Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, analizować, selekcjonować informacje, dotyczące sfery działalności 

właściwej dla studiowanej specjalizacji; umie praktycznie wykorzystywać zdobyte informacje w typowych 

sytuacjach profesjonalnych. 

K_U17 
Potrafi planować i realizować powierzone zadania zawodowe indywidualnie lub w zespole podczas praktyk 

zawodowych. 

K_U18 

W środowisku zawodowym wykorzystuje nabytą wiedzę z zakresu studiowanej specjalizacji, doskonali swoje 

umiejętności  związane z daną sferą działalności zawodowej (techniki informacyjne, kompetencje językowe, zasady 

BHP itp.) 

K_U36 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role i funkcje 

K_U39 
Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 

doskonalenia swojego warsztatu zawodowego; podnosząc swoje kompetencje potrafi korzystać z różnych źródeł 

W zakresie kompetencji społecznych: absolwent jest gotów do 

K_K03 
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, umiejętnie łącząc teorię z 

praktyką, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego 

K_K07 
Wykazuje kompetencje społeczne takie jak przedsiębiorczość, kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, 

odpowiedzialność pozwalające na funkcjonowanie w realiach zawodowych.  Jest gotów do pracy w zespole. 

K_K11 
Posiada podstawowe umiejętności zawodowe, metodyczne i organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację 

zadań zawodowych 

 

 


