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E f e k t y  k s z t a ł c e n i a  d l a  k i e r u n k u   
i  i c h  r e l a c j e  z  

 e f e k t a m i  k s z t a ł c e n i a  d l a  o b s z a r ó w  k s z t a ł c e n i a   
 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
 

Wydział Nauk 
Historycznych 

Kierunek studiów: 
 

Studia Bałtyckie 

Poziom kształcenia: 
 

studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: nauki humanistyczne  
Studia Bałtyckie  należą do obszaru nauk humanistycznych. Na Studia Bałtyckie składa się znajomość kultury, dziejów i 
wybranych języków państw regionu Morza Bałtyckiego. Studia Bałtyckie kształcą obywatela otwartego na Europę i świat, 
świadomego wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego. 
 
Symbol* Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 
kierunku  Studia Bałtyckie 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole)**  

nauki humanistyczne (H) 

 
WIEDZA 

K_W01 posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury krajów 
regionu Morza Bałtyckiego  

H1A_W03 

K_W02 opanował podstawową terminologię z zakresu nauk pomocniczych historii, 
pomocnych w badaniu przeszłości regionu Morza Bałtyckiego  

H1A_W02 

K_W03 ma uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o przeszłości krajów 
regionu Morza Bałtyckiego od średniowiecza do współczesności  

H1A_W03 

K_W04 zna szczegółowo podstawowe zagadnienia z dziejów poszczególnych państw 
regionu Morza Bałtyckiego   

H1A_W04 

K_W05 wykazuje znajomość historii porównawczej państw Basenu Morza Bałtyckiego, 
zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami 
społecznymi, gospodarczymi i politycznymi 

H1A_W05 

K_W06 zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy 
przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i 
tożsamość ludzi i społeczeństw 

H1A_W07 

K_W07 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej badacza i przewodnika 
regionu Morza Bałtyckiego  

H1A_W01 

K_W08 zna terminologię z zakresu historii i kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego H1A_W03 

K_W09 zna podstawowe metody badawcze oraz narzędzia warsztatu badacza oraz 
specyfikę pracy przewodnika po regionach państw nadbałyckich (przewodnika 
po miejscach pamięci kulturowej regionu bałtyckiego) 

H1A_W03 

K_W10 posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów 
cywilizacji przydatnych dla poznania przeszłości regionu Morza Bałtyckiego 

H1A_W01                      
H1A_W07 

K_W11 zna różne źródła informacji oraz rozumie ich przydatność w badaniach nad 
dziejami i współczesnością krajów bałtyckich  

H1A_W07 

K_W12 posiada podstawową wiedzę o kulturowym zróżnicowaniu regionu Morza 
Bałtyckiego  

H1A_W03                     
H1A_W07 

K_W13 zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy 
przeszłością a aktualnymi wydarzeniami w regionie Morza Bałtyckiego   

H1A_W03                     
H1A_W07 



K_W14 wie, że badania i debata niosą ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów H1A_W06 

K_W15 wie o istnieniu pokrewnych i odmiennych punktów widzenia na temat historii i 
kultury państw regionu bałtyckiego, determinowanych różnym podłożem 
kulturowym  

H1A_W05                     
H1A_W06 

K_W16 zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu historii i kultury państw 
regionu bałtyckiego przynajmniej w dwóch językach nowożytnych strefy Morza 
Bałtyckiego, występujących w źródłach historycznych i współczesnych 

H1A_W02 

K_W17 zna podstawy przynajmniej jednego języka dawnego regionu Morza 
Bałtyckiego (łacina średniowieczna, staroniemiecki, ruski) 

H1A_W09 

K_W18 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających 
instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i 
popularyzujących wiedzę na temat krajów bałtyckich  

H1A_W10 

K_W19 posiada podstawowe wiadomości o formach upowszechniania wiedzy na temat 
krajów nadbałtyckich  

H1A_W10 

K_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej (prawo autorskie) 

H1A_W08 

K_W21 posiada podstawową wiedzę geograficzną o regionie Morza Bałtyckiego  P1A_W04 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem 
opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii 
informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania 
informacji 

H1A_U03 
H1A_U01 

K_U02 potrafi wskazać, uzasadnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków 
badań nad dziejami regionu Morza Bałtyckiego 

H1A_U04 

K_U03 potrafi opanować i stosować pod kierunkiem opiekuna naukowego podstawowe 
umiejętności badawcze w zakresie historii i kultury krajów regionu Morza 
Bałtyckiego 

H1A_U03 

K_U04 potrafi zdefiniować oraz zastosować w mowie i w piśmie podstawową 
terminologię w zakresie pracy badawczej, jak i popularyzacji wiedzy o regionie 
Morza Bałtyckiego 

H1A_U04 

K_U05 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, 
usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych 
metod i technik 

H1A_U08 
H1A_U09 

K_U06 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę 
projektu 

H1A_U02 
H1A_U03 

K_U07 potrafi formułować i uzasadniać własne opinie dotyczące ważnych zagadnień 
życia publicznego 

H1A_U06 
H1A_U08 
H1A_U09 

K_U08 rozumie dłuższe wypowiedzi i wykłady na tematy związane z kierunkiem 
studiów w przynajmniej jednym języku nowożytnym państw regionu 
bałtyckiego 

H1A_U10 

K_U09 potrafi przygotować wystąpienia ustne w przynajmniej jednym języku 
nowożytnym państw regionu bałtyckiego oraz zaprezentować w tym języku  
komunikat słowny w typowych sytuacjach życia codziennego, jak również 
przygotować referat dotyczący zagadnień związanych z kierunkiem studiów 

H1A_U10 

K_U10 potrafi porozumiewać się w przynajmniej jednym języku nowożytnym państw 
regionu bałtyckiego na tematy ogólne i związane z kierunkiem studiów, 
stosując różne techniki komunikacyjne 

H1A_U07 

K_U11 tłumaczy proste teksty źródłowe z języka łacińskiego i potrafi je objaśniać oraz 
tłumaczy złożone teksty z dwóch języków nowożytnych państw regionu 
bałtyckiego i potrafi je objaśniać 

H1A_U02 

K_U12 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego języka obcego z 
regionu Morza Bałtyckiego zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

H1A_U10 

K_U13 stosuje różnorodne formy upowszechniania wiedzy z zakresu historii i kultury 
państw nadbałtyckich 

H1A_U02 
H1A_U05 



H1A_U06 
K_U14 potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego wykorzystać wiedzę do 

przygotowania projektów dotyczących organizacji, promocji i obsługi ruchu 
turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci historycznej i 
dziedzictwa kulturowego 

H1A_U03 

K_U15 potrafi rozpoznać i ocenić kulturowe zróżnicowanie regionu Morza Bałtyckiego H1A_U05 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat przeszłości i kultury państw 

bałtyckich i umiejętności warsztatowych oraz rozumie potrzebę dalszego, 
ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie znajomości tego regionu 

H1A_K01 

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 
K_K03 ma świadomość wartości spuścizny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego H1A_K05 

H1A_K06 
K_K04 rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy na temat 

przeszłości regionu Morza Bałtyckiego 
H1A_K05 

K_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wyznaczonego przez 
siebie lub innych zadania 

H1A_K03 

K_K06 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem 
kulturowym; wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując 
jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech; jest 
zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w 
różnych okresach i kontekstach historycznych i kulturowych 

H1A_K02 
H1A_K06 

K_K07 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą w instytucjach 
kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci 

H1A_K04 

K_K08 rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy przewodnika 
turystycznego i popularyzacji wiedzy na temat krajów regionu bałtyckiego 

H1A_K04 

K_K09 docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo 
historyczne i kulturowe regionu Morza Bałtyckiego 

H1A_K05 

K_K10 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego 
form 

H1A_K06 

K_K11 podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach i przekazywania informacji 
osobom zainteresowanym regionem bałtyckim spoza grona fachowców 

H1A_K06 

K_K12 docenia rolę przeszłości dla kształtowania więzi społecznych na poziomie 
regionalnym, narodowym i ponadnarodowym 

H1A_K05 

 
* Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W – kategoria wiedzy; U – kategoria umiejętności; K (po 
podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 
** Objaśnienia: H - obszar kształcenia odpowiadający naukom  humanistycznym, P - obszar kształcenia odpowiadający naukom 
przyrodniczym 
Cyfra 1 lub 2 określa poziom kształcenia (1 – studia pierwszego stopnia, 2 – studia drugiego stopnia). 
A (bezpośrednio przed podkreślnikiem) – profil ogólnoakademicki.  
Jedna z liter W, U lub K oznacza kategorie efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne). 
 


