Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych:
Komentarz:
Zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r., w tym:
I. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7,
II. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa
wyższego – poziomy 6 i 7 (rozwinięcie opisów zawartych w części I) – obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych:
P7S – poziom szósty Polskiej Ramy Kwalifikacji
WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i zależności
UW – kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy / rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kategoria kompetencje, oceny / krytyczne podejście
KO – kategoria kompetencje, odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego
KR – kategoria kompetencje, rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia
K_W – kierunkowe efektu kształcenia odnoszące się do wiedzy
K_U – kierunkowe efektu kształcenia odnoszące się do umiejętności
K_K – kierunkowe efektu kształcenia odnoszące się do kompetencji
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia
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Opis kierunkowych efektów kształcenia
po zakończeniu studiów podyplomowych na kierunku
Nauczanie języka polskiego jako obcego absolwent/ka:
WIEDZA
zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska
językowe, literackie, kulturowe i społeczne z zakresu wiedzy
polonistycznej oraz dotyczące ich metody i teorie, wyjaśniające
złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę
ogólną z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, tworzące jej podstawy
teoretyczne, a także wiedzę szczegółową, w którą może wykorzystać
we wszystkich typach szkół i placówek
zna w pogłębionym stopniu teorie, metodologię i terminologię ogólną i
szczegółową z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, a także
polskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody analizy i interpretacji
tekstów i innych wytworów kultury polskiej oraz możliwości ich
zastosowania w praktyce glottodydaktycznej (z możliwością
powiązania ich z metodami charakterystycznymi dla nauk
humanistycznych)
zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej polonistyki
i glottodydaktyki w zakresie jej badania i zastosowania do
rozwiązywania problemów językowych i kulturowych
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zna w pogłębionym stopniu ekonomiczne, prawne i inne
uwarunkowania oraz pojęcia związane z badaniami z zakresu
glottodydaktyki polonistycznej wraz z ich zastosowaniami
ma pogłębioną wiedzę na temat zasad z zakresu ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego
zna w pogłębionym stopniu zasady działania systemów i instytucji,
będących sferami działalności zawodowej właściwej dla
glottodydaktyki polonistycznej (działalność dydaktyczna, kulturalna i
organizacyjna)
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu glottodydaktyki
polonistycznej – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy dotyczące uczenia języka polskiego jako obcego i kultury
polskiej, z wykorzystaniem wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej,
kulturoznawczej i dydaktycznej, oraz innowacyjnie wykonywać zadania
w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy oraz twórczej
interpretacji i prezentacji tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
(ICT), we wszystkich typach szkół i placówek
potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z
zakresu glottodydaktyki polonistycznej, a także innych dziedzin (nauk
humanistycznych)
potrafi kierować pracą zespołu
potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z zakresu
glottodydaktyki polonistycznej i uznawania znaczenia wiedzy o języku i
kulturze polskiej w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego,
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z
uwzględnieniem znajomości treści i metod kształcenia z zakresu
dydaktyki języka polskiego jako obcego i kultury polskiej, w tym:
- rozwijania dorobku zawodu,
- podtrzymywania etosu zawodu,
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na
rzecz przestrzegania tych zasad
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