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I STOPIEŃ język polski

I STOPIEŃ język angielski

On completion of the programme of study the graduate:
1.
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14.
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31.
32.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

posiada kwalifikacje
posiada wiedzę
posiada podstawową wiedzę
posiada umiejętność
posiada wiedzę niezbędną
posiada podstawowe umiejętności
posiada kompetencje
potrafi formułować
potrafi ze zrozumieniem
potrafi posługiwać się
potrafi współdziałać
potrafi porozumiewać się
potrafi diagnozować i analizować
formułuje wnioski
formułuje problemy
samodzielnie czyta
ma podstawową wiedzę
ma uporządkowaną wiedzę
ma pogłębioną wiedzę
ma ogólną wiedzę
ma elementarną wiedzę
ma nawyk
zna podstawową terminologię
zna podstawy
zna różne rodzaje
zna i rozumie
rozumie potrzebę
rozumie znaczenie
prezentuje
wykazuje
wykazuje zainteresowanie
definiuje i opisuje
jest świadomy
prawidłowo posługuje się
formułuje
umie
korzysta z
dysponuje
wykazuje się
jest przygotowany
efekty kształcenia/uczenia się

has qualifications
demonstrates knowledge
demonstrates basic knowledge
is able to/can
has knowledge indispensable for
has basic skills
has competence
can formulate
is able to/can ….. with apprehension
can use/apply
can cooperate
can communicate
can diagnose and analyse
draws conclusions
formulates problems
can read autonomously
has basic knowledge
has regularised knowledge
has deepened knowledge
has general knowledge
has elementary knowledge
developed a habit/is in the habit
knows basic terminology
knows the foundations
knows different kinds
knows and understands
understands the need
understands the significance
presents
demonstrates
demonstrates interest
defines and describes
is aware
properly uses
formulates
can
uses/applies
disposes of (has knowledge of)
manifests
is prepared
learning outcomes

kształcenie
nauczanie
uczenie się
ocenianie
uznawanie
zajęcia
przedmiot
nazwa przedmiotu
program studiów
obszar studiów
treści kształcenia
nadać kwalifikację (dyplom, tytuł)
magister
licencjat
łączna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
56. akademickich
ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
zajęć z zakresu
nauk podstawowych, do których odnoszą się
efekty kształcenia dla określonego
57. kierunku, poziomu i profilu kształcenia
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i
58. projektowych
realizując moduły
kształcenia oferowane w formie zajęć
ogólnouczelnianych lub na innym kierunku
59. studiów
minimalna liczba punktów ECTS, którą
student musi zdobyć na zajęciach z
wychowania
60. fizycznego
Lp.

II STOPIEŃ język polski

1.
2.

wykazuje zainteresowanie
wykazuje postawę

3.
4.

ma wiedzę o
ma pogłębioną wiedzę

teaching and learning
teaching
learning
assessment
recognition
classes
course
course title
programme of study
(subject) area of study
(course, programme) content
to award a qualification
magister
licencjat
no of ECTS credits for the learning
outcomes achieved in courses
requiring direct participation of the
teacher
no of ECTS for the learning
outcomes achieved in courses
fundamental for the area of study,
which the programme of study, its
level and profile are referred to
no of ECTS credits for the learning
outcomes achieved in practical
courses, including laboratories and
projects
no of ECTS credits for the learning
outcomes achieved in optional
university courses or courses
constituting part of another study
programme
no of ECTS credits achieved for the
learning outcomes achieved in PE
classes
II STOPIEŃ język angielski
shows interest
manifests attitude
has knowledge
of/displays/manifests/demon-strates
knowledge of
has deepened knowledge of

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ma rozległą wiedzę
ma świadomość
ma nawyk
przeprowadza pogłębioną krytykę
posiada
posiada rozwinięte umiejętności
posiada pogłębione umiejętności
dostrzega wpływ
zna terminologię
zna i rozumie
zna w stopniu pogłębionym
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
potrafi współdziałać

demonstrates structured knowledge
of
has comprehensive knowledge of
has/demonstrates/displays/ manifests/
detailed knowledge of
has/demonstrates/displays/
manifests/advanced knowledge of
has/demonstrates/displays/ manifests/
broadened knowledge of
has/demonstrates/displays/ manifests/
specialist knowledge of
has/demonstrates/displays/ manifests/
extensive knowledge of
is aware of
developed a habit/is in the habit
performs thorough criticism
has/possesses
has developed skills
has deepened skills
notes/appreciates the effect
knows terminology
knows and understands
thoroughly knows
can perform critical analysis
can cooperate

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

potrafi odpowiednio określić priorytety
potrafi wykorzystać
potrafi współdziałać i pracować w grupie
potrafi interpretować
potrafi planować i uzasadniać
różnicuje
dostrzega, poprawnie analizuje
czyta, interpretuje i analizuje
rozpoznaje

can adequately identify the priorities
can take advantage/use/apply
can cooperate and work in a group
can interpret
can plan and justify
differentiates
perceives, adequately analyses
reads, interprets and analyses
recognises

33.
34.
35.
36.

formułuje w sposób pogłębiony
analizuje
prawidłowo identyfikuje
umie samodzielnie

formulates penetrating/deepened …
analyses
adequately identifies
can autonomously

5.
6.

ma uporządkowaną wiedzę
ma wszechstronną wiedzę

7.

ma szczegółową wiedzę

8.

ma zaawansowaną wiedzę

9.

ma rozszerzoną wiedzę

10. ma specjalistyczną wiedzę

Lp.
OBSZARY KSZTAŁCENIA
1. Obszar nauk humanistycznych
2. Obszar nauk społecznych
3. Obszar nauk ścisłych

BROAD AREAS OF STUDY
Humanities
Social sciences
Exact sciences

4.
5.
6.
7.
8.

Obszar nauk przyrodnicznych

Life sciences

Obszar nauk technicznych

Engineering and technology
Agricultural, forestry and veterinary
Obszar nauk rolniczych, lesnych i weterynaryjnych sciences
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz
Medical sciences and helath sciences
nauk o kulturze fizycznej
and physical education
Obszar sztuki

Fine arts

