
 

 

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 6.,  
II. Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa 
wyższego – poziom 6. (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 

Symbol 
Opis kierunkowych efektów kształcenia  

po zakończeniu studiów podyplomowych na kierunku  
Nauczanie języka obcego na etapie wczesnoszkolnym absolwent/ka: 

Symbol efektu 
kształcenia  
w obszarze 
kształcenia  

w zakresie nauk 
humanistycznych  

WIEDZA 

K_NJO_W01 
posiada wiedzę z zakresu współczesnych teorii dotyczących uczenia się i 
nauczania wybranego języka obcego oraz różnorodnych uwarunkowań 
tych procesów 

P6S_WG 

K_NJO_W02 
posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania 
wybranego języka obcego na etapie wczesnoszkolnym 

P6S_WG 

K_NJO_W03 
zna metody, zasady i formy pracy nauczyciela języka obcego z dziećmi w 
wieku wczesnoszkolnym  

P6S_WG 

K_NJO_W04 
zna podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu 
edukacyjnego (obejmującego klasy I-III  szkoły  podstawowej - edukacja 
wczesnoszkolna). 

P6S_WG 

K_NJO_W05 
posiada wiedzę z zakresu procesów komunikowania interpersonalnego i 
społecznego oraz ich prawidłowości i zakłóceń w kontekście nauczania 
języka obcego na etapie wczesnoszkolnym 

P6S_WG 

K_NJO_W06 
posiada wiedzę dotyczącą instytucji i procesów kulturowych krajów 
wybranego obszaru językowego i orientuje się we współczesnym życiu 
kulturalnym 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_NJO_W07 

ma wiedzę o języku obcym, zna zasady gramatyczno-leksykalne, 
fonologiczne i stylistyczne wybranego języka obcego na poziomie B2, a 
także zasady doboru środków dla wyrażania określonych typów 
informacji 

P6S_WG 



 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_NJO_U01 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, co jest 
niezbędne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych na lekcji 
języka obcego na etapie wczesnoszkolnym 

P6S_UW 

K_NJO_U02 

posiada umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę 
problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, 
opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie 
problemów w zakresie metodyki nauczania wybranego języka obcego 
na etapie wczesnoszkolnym 

P6S_UW 

K_NJO_U03 
potrafi nauczać różne aspekty językowe wybranego języka obcego na 
etapie wczesnoszkolnym, w tym słownictwo, gramatykę, komunikację, 
słuchanie, czytanie, pisanie, zgodnie z podstawą programową 

P6S_UW 
P6S_UK 

K_NJO_U04 
potrafi dobierać i samodzielnie tworzyć materiały dydaktyczne 
dostosowane do nauczania wybranego języka obcego na etapie 
wczesnoszkolnym 

P6S_UW 

K_NJO_U05 
potrafi kształtować u dzieci motywację i pozytywny stosunek do nauki 
języka obcego 

P6S_UW 

K_NJO_U06 
wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu 
dydaktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 
pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów 

P6S_UW 

K_NJO_U07 
umiejętnie komunikuje się w wybranym języku obcym przy użyciu 
różnych technik na poziomie B2 

P6S_UW 

K_NJO_U08 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  P6S_UU 

K_NJO_U09 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role P6S_UO 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_NJO_K01 
charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, 
refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem 
odpowiedzialności 

P6S_KO 

K_NJO_K02 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego 

P6S_KR 

K_NJO_K03 
posiada świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz tolerancję dla odmienności kulturowej innych krajów i 
narodowości 

P6S_KR 

K_NJO_K04 
kształtuje własne poglądy w oparciu o zdobytą wiedzę szczegółową i 
ogólną 

P6S_KK 

 

 


