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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW CYWILIZACJA ZACHODNIOEUROPEJSKA 
 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

profil kształcenia praktyczny 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

licencjat 
 

 
 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 

Kierunek studiów cywilizacja zachodnioeuropejska należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych. Podstawową dyscypliną jest historia, dodatkowo kierunek wpisuje się w takie 

dyscypliny jak kulturoznawstwo, archeologia, literaturoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, historia 

sztuki, odwołując się także do wybranych kontekstów komunikacji medialnej. 

 

Cywilizacja zachodnioeuropejska skupia się na historycznych wymiarach kultury 

zachodnioeuropejskiej, rozumianej szeroko, jako typ kultury obejmujący chronologicznie okres od 

antyku po czasy współczesne, a geograficznie Europę Zachodnią i Środkową oraz obszary, na które 

kultura europejska wywarła piętno zarówno w sensie globalnym (np. Ameryka Północna, Ameryka 

Łacińska), jak i cząstkowym (np. Australia, Nowa Zelandia). Studia te koncentrują się na badaniu 

działań i wytworów ludzkich w kontekście aktywności politycznej, społecznej, prawnej, gospodarczej 

czy kulturowej, rozpatrując zjawiska, które w procesach długiego trwania doprowadziły do obecnego 

kształtu kultury określanej mianem zachodnioeuropejskiej przy zachowaniu antycznej, średniowiecznej 

i nowożytnej tradycji.  

 

2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 

U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 

K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  

01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

 

SYMBOL 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów cywilizacja 
zachodnioeuropejska 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

studiów cywilizacja zachodnioeuropejska absolwent: 

Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
humanistycznych 

WIEDZA 

K_W01 
Ma podstawową wiedzę o systemie nauk humanistycznych wraz z ich 
specyfiką metodologiczną, pozwalającą na praktyczne zastosowanie tej wiedzy 
w zakresie popularyzacji cywilizacji Zachodu w mediach 

H1P_W01 

H1P_W02 
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K_W02 
Zna terminologię nauk humanistycznych, a także orientuje się w podstawowej 
terminologii odnoszącej się do komunikacji medialnej  

H1P_W03 

H1P_W04 

K_W03 
Zna specjalistyczną terminologię związaną z dziejami i kulturą 
zachodnioeuropejskiego kręgu cywilizacyjnego 

H1P_W03 

H1P_W04 

K_W04 
Orientuje się na poziomie podstawowym w powiązaniach dziejów kultury 
zachodnioeuropejskiej z różnymi dziedzinami badań humanistycznych 

H1P_W04 

K_W05 

Zna na poziomie podstawowym najnowsze osiągnięcia naukowe w odniesieniu 
do badań nad dziejami kultury zachodnioeuropejskiej, w tym najnowsze 
metody służące popularyzacji wiedzy o zachodnioeuropejskim kręgu 
kulturowym za pomocą przekazów audiowizualnych 

H1P_W02 

H1P_W08 

K_W06 
Zna kierunki rozwoju cywilizacji krajów Europy Zachodniej na przestrzeni 
dziejów 

H1P_W04 

K_W07 

Zna podstawowe metody analizy tekstów kultury, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów audiowizualnych (fotografia, film, komiks, itp.), 
oraz innych wytworów kultury w odniesieniu do dziejów kultury 
zachodnioeuropejskiej 

H1P_W03 

K_W08 
Dostrzega związki między osiągnięciami zachodnioeuropejskiego kręgu 
kulturowego a dziejami Europy Wschodniej 

H1P_W04 

K_W09 
Dostrzega znaczenie wpływu cywilizacji krajów Europy Zachodniej na dzieje 
kulturowe, gospodarcze i społeczne ludzkości 

H1P_W02 

K_W10 
Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a współczesnością 
w przekazach medialnych 

H1P_W02 

H1P_W03 

H1P_W04 

K_W11 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat historycznego dziedzictwa 
zachodnieuropejskiego kręgu kulturowego 

H1P_W01 

H1P_W02 

H1P_W04 

K_W12 
Zna główne europejskie instytucje naukowo-badawcze  i kulturalne w tym 
agendy Unii Europejskiej odpowiedzialne za promocję i rozpowszechnianie 
dorobku kulturowego 

H1P_W05 

H1P_W06 

H1P_W07 

H1P_W09 

K_W13 

Zna podstawowe aspekty współczesnej polityki kulturalnej oraz zasad 
planowania działań służących popularyzacji wiedzy o zachodnieuropejskim 
kręgu kulturowym zarówno na poziomie lokalnym  jak i globalnym ze 
szczególnym uwzględnieniem mediów społeczenościowych 

H1P_W05 

H1P_W08 

K_W14 
Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i prawa 
prasowego 

H1P_W10 

K_W15 
Ma wiedzę o potencjalnych odbiorcach przekazów medialnych w środowisku 
lokalnym,regionalnym,ogólnopolskim oraz europejskim 

H1P_W04 

H1P_W08 

K_W16 
Ma podstawową wiedzę o celach i zasadach funkcjonowania instytucji 
zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa zachodnioeuropejskiego 
kręgu kulturowego 

H1P_W05 

H1P_W07 

K_W17 
Ma podstawową wiedzę o ekonomicznych i prawnych uwarunkowaniach 
funkcjonowania instytucji zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa 
cywilizacji Zachodu 

H1P_W06 

H1P_W10 
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K_W18 
Zna specyfikę zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 
i organizacjach kulturalnych 

H1P_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje 
z zasobu źródeł należących do zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego 

H1P_U01 

H1P_U02 

K_U02 
Potrafi samodzielnie wykorzystać wiedzę z zakresu cywilizacji 
zachodnieuropejskiej w celu prezentacji jej dorobku historyczno-kulturowego w 
mediach 

H1P_U01 

H1P_U02 

K_U03 

Potrafi rozpoznać specyfikę różnorodnych materiałów źródłowych (szczególnie 
materiałów audiowizualnych) i innych tekstów kultury, dotyczących 
problematyki zachodnioeuropejskiej, sytuując je we właściwym kontekście 
kulturowym i dziejowym 

H1P_U12 

K_U04 
Potrafi formułować problemy badawcze z zakresu cywilizacji 
zachodnioeuropejskiej, oraz kompletować bazę źródłową i literaturę 
przedmiotu do wybranego problemu badawczego 

H1P_U10 

H1P_U12 

K_U05 
Potrafi przedstawiać wyniki swoich badań w różnorodnej formie (w tym 
pisemnej, ustnej oraz za pomocą narzędzi multimedialnych) 

H1P_U10 

H1P_U12 

K_U06 
Posiada umiejętności językowe w zakresie jednego języka 
zachodnioeuropejskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

H1P_U14 

K_U07 
Realizując cele badawcze potrafi korzystać z technologii informacyjnej, 
multimediów i zasobów Internetu 

H1P_U11 

H1P_U12 

K_U08 
Poprawnie redaguje, komentuje i opatruje aparatem krytycznym  proste  teksty 
naukowe 

H1P_U12 

K_U09 
Potrafi przygotować wypowiedzi ustne i pisemne na wybrany lub zadany temat, 
posługując się terminologią właściwą dla zagadnień związanych z cywilizacją 
Zachodu 

H1P_U12 

H1P_U13 

K_U10 
Potrafi sporządzać wnioski i realizować projekty mające na celu 
rozpowszechnianie dorobku cywilizacji zachodnioeuropejskiej w mediach 

H1P_U03 

H1P_U08 

K_U11 
Potrafi twórczo uczestniczyć w przygotowanich audycji radiowych programów 
telewizyjnych, filmów autorskich, wystaw fotograficznych, mających na celu 
promocję wiedzy historycznej w mediach 

H1P_U03 

H1P_U04 

K_U12 
Potrafi poprawnie interpretować przepisy prawa, dotyczące ochrony i promocji 
dziedzictwa zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego 

H1P_U06 

H1P_U07 

K_U13 
Zna różnorodne formy promocji wiedzy o cywilizacji Zachodu w mediach 
w oparciu o badania społeczne 

H1P_U04 

H1P_U05 

K_U14 
Posiada umiejętność prezentowania własnych projektów, popierając je 
odpowiednią argumentacją 

H1P_U03 

K_U15 
Potrafi korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w celu 
skutecznego porozumiewania się z potencjalnymi odbiorcami wiedzy 
związanej z dziedzictwem zachodnieuropejskiego kregu kulturowego 

H1P_U09 

H1P_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy specjalistycznej z zakresu cywilizacji 
zachodnioeuropejskiej po zakończeniu pierwszego stopnia studiów 

H1P_K01 

H1P_K06 



Załącznik C 
Kierunek: Cywilizacja zachodnioeuropejska  
Specjalność: Dziedzictwo cywilizacji Zachodu w kontekstach medialnych 
Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie 

 

 
 
 

K_K02 
Potrafi współpracować w grupach badawczych i grupach roboczych w celu 
rozwiązywania  określonych zadań 

H1P_K02 

H1P_K03 

K_K03 
Podejmuje próby nawiązania kontaktu z ośrodkami naukowo-badawczymi  
i placówkami kulturalnymi, w tym mediami propagującymi badania i wiedzę 
z zakresu cywilizacji Zachodu 

H1P_K02 

H1P_K05 

K_K04 
Podejmuje próby uczestnictwa w działaniach edukacyjnych i promocyjnych 
związanych z upamiętnianiem osób, wydarzeń i procesów dotyczących historii 
i kultury krajów zachodnioeuropejskich 

H1P_K05 

H1P_K06 

K_K05 
Świadomie kształtuje własne i cudze zainteresowania badawcze 
i popularyzatorskie dotyczące krajów należących do zachodnieuropejskiego 
kręgu kulturowego 

H1P_K03 

H1P_K06 

K_K06 
Stara się wykorzystać znajomość języków obcych do nawiązywania 
i przygotowywania różnorodnych działań badawczych i popularyzatorskich 

H1P_K01 

H1P_K02 

K_K07 
Jest chętny do nawiązywania współpracy i udzielania konsultacji naukowych 
administracji rządowej i samorządowej oraz grupom organizującym kontakty 
naukowe, kulturalne i gospodarcze z krajami Europy Zachodniej 

H1P_K03 

H1P_K04 

K_K08 
Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w popularyzacji wiedzy 
o historyczno-kulturowym dorobku cywilizacji zachodnieuropejskiej oraz 
stosuje te normy w praktyce 

H1P_K04 

H1P_K05 

 

 


