
WIEDZA                                    
ZNA I ROZUMIE

charakterystyka drugiego stopnia 

efektów uczenia się PRK 

umożliwiających uzyskanie 

kompetencji z dziedziny sztuki 

szczegółowe zasady dotyczące dziedziny 

sztuki niezbędne do formułowania i 

rozwiązywania złożonych zagadnień w 

zakresie dyscyplin artystycznych, do 

których jest przyporządkowany kierunek

kontekst historyczny i 

kulturowy poszczególnych 

dyscyplin artystycznych i ich 

związków z innymi obszarami 

współczesnego życia

wzorce leżące u podstaw 

kreacji artystycznej, 

umożliwiające swobodę i 

niezależność wypowiedzi 

artystycznej

zasady tworzenia prac artystycznych i 

kreowania działań artystycznych o 

wysokim stopniu oryginalności na 

podstawie wiedzy o stylach w sztuce i 

związanych z nimi tradycjach 

twórczych i odtwórczych

problematykę związaną z 

technologiami stosowanymi w 

dyscyplinie artystycznej (w ujęciu 

całościowym) i rozwojem 

technologicznym związanym z 

zawodem artysty danej 

specjalności

wzajemne relacje 

między teoretycznymi 

i praktycznymi 

aspektami kierunku 

studiów

podstawowe pojęcia i zasady z 

zakresu prawa autorskiego, 

poszerzoną problematykę dotyczącą 

finansowych, marketingowych i 

prawnych aspektów zawodu artysty 

danej specjalności

W zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol efektów uczenia się ZSK →

obowiązujace dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 

2019/2020

K_W01

posiada wiedzę na temat technik szklarskich i wykorzystania

ich do własnej twórczości artystycznej; wymienia i określa

swoje inspiracje; definiuje zjawiska artystyczne w kontekście

historycznym i kulturowym; wyciąga wnioski na każdym etapie

procesu twórczego
x x

K_W02

uzyskuje historyczno-filozoficzną perspektywę przemian 

kulturowych Europy aż do obecnej epoki; jest zapoznany z 

podstawowymi terminami i pojęciowymi dystynkcjami 

obecnymi w dziejach filozfii europejskiej, zna ich 

źródłowość i zakotwiczenie w klasycznych koncpecjach 

filozoficznych tym samym uzyskując świadomość ich 

historycznej ewolucji

x

K_W03

posiada wykształconą w stopniu zaawansowanym 

umiejętność określania miejsca i czasu powstania obiektu 

zabytkowego ze szkła, jego nazwy i funkcji użytkowej i 

podstawowych problemów technologicznych; zna 

twórczość artystów szkła w Polsce i na świecie 

x x

K_W04

ma ukształtowaną świadomość projektancką, rozumie 

konteksty

historyczne i kulturowe w pracy projektanta; wyposażony jest

w pogłębioną wiedzę z zakresu historii wzornictwa

 i współczesnego designu
x

K_W05

ma opanowane metody wspomagające proceduralne podejście 

do 

projektowania; potrafi  w sposób praktyczny wykorzystać 

zdobyte 

wiadomości i w sposób innowacyjny rozwiązywać rzeczywiste  

problemy z zakresu ergonomicznego projektowania

x x

K_W06

posiada zaawansowaną wiedzę związaną z wykorzystaniem 

szkła w architekturze, jego mozliwościami  w zakresie 

technicznym, technologicznym i artystycznym x x

K_W07

posiada ugruntowaną, pogłębioną wiedzę w jaki sposób 

wykorzystać w sposób nowatorski i niekonwencjonalny 

właściwości

tworzywa do projektowania i wykonania przedmiotu 

użytkowego czy dekoracyjnego ze szkła
x x

P7S_WG

Dyscyplina- Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział

Kierunek

Stopień studiów: studia jednolite magisterskie i studia II stopnia
Profil ogólnoakademicki

P7S_WG

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych

Symbol kierunkowych 

efektów uczenia się P7S_WGP7S_WGP7S_WG P7S_WGW7S_WG



K_W08

ma znajomość form, sposobów zdobienia i technologii szkła 

chara-

kterystycznych dla danego czasu i miejsca; rozpoznaje 

zastosowane techniki szklarskie i techniki zdobienia danego 

przedmiotu dawnego i współczesnego; orientuje 

się w tendencjach współczesnej sztuki szkła i w zagadnieniach 

projektowania

x x x

K_W09

zna i rozumie wzorce leżące u podstaw kreacji, określa i 

tłumaczy swoje inspiracje; identyfikuje swoje koncepcje w 

kontekście sztuki współczesnej x

K_W10

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu designu i 

prawidłowego rozpoznania użytych technik i technologii 

produkcji

 szkła użytkowego; potrafi poprawnie rozpoznać i zdefiniować 

potrzeby współczesnego odbiorcy; właściwie dobiera środki do

 realizacji wybranego projektu

x x x

K_W11

dysponuje wiedzą związaną ze szklanym medium, w oparciu o 

nią pogłębia  zręczność warsztatową, dojrzewając w sposób 

indywidualny do nowych możliwości koncepcyjnych i 

rozwiązań formalnych x x

K_W12

dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu teorii o obrazie i w 

obszarze warsztatu cyfrowego dot. organizacji obrazu/ekranu 

jako nośnika informacji utworu wizualnego umożliwiającą 

zarządzanie zasobami w czasie i przestrzeni.
x

K_W13

ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą wykorzystania mediów 

cyfrowych w realizacjach artystycznych o charakterze 

intermedialnym i interdyscyplinarnym; dysponuje  wiedzą 

dotyczącą budowania struktury, koncepcji wystawy i jej  

oprawy wydawniczej 

x x



Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i 

wykonywane zadania/Uczenie się – planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju innych osób

UMIEJĘTNOŚCI                     
POTRAFI

charakterystyka 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się 

PRK umożliwiających 

uzyskanie kompetencji 

z dziedziny sztuki 

wykorzystywać wysoce 

rozwiniętą osobowość 

artystyczną do 

tworzenia, realizowania 

i wyrażania własnych 

oryginalnych konce

budować obszerny repertuar, 

pogłębiając go w obszarze związanym z 

kierunkiem studiów, oraz swobodnie 

interpretować utwory reprezentujące 

różne style muzyczne i jednocześnie 

doskonalić się w jednym wybranym stylu

podejmować 

samodzielnie 

decyzje dotyczące 

projektowania i 

realizacji prac 

artystycznych

wykorzystywać wzorce leżące u 

podstaw kreacji artystycznej, 

umożliwiające swobodę i 

niezależność wypowiedzi 

artystycznej oraz projektować efekty 

prac artystycznych w aspekcie 

estetycznym, społecznym i prawnym

rozumieć istotę 

konstrukcji tekstu 

scenariusza oraz 

samodzielnie oceniać 

tekst literacki i 

możliwości jego adaptacji 

dla filmu i teatru

rozumieć technologie realizacji 

widowisk filmowych, 

telewizyjnych i teatralnych oraz 

stosować zasady i techniki 

adaptacji utworów literackich i 

ich przekształcania na język 

filmowy i teatralny

kształtować i tworzyć 

prezentacje w sposób 

umożliwiający odejście 

od zapisanego tekstu 

muzycznego, scenariusza 

lub te

korzystać z umiejętności 

warsztatowych w stopniu 

niezbędnym do realizacji własnych 

projektów artystycznych oraz 

stosować efektywne techniki 

ćwiczenia tych umiejętności, 

umożliwiające ciągły ich rozwój 

przez samodzielna pracę

przygotowywać 

rozbudowane prace pisemne 

i wystąpienia ustne, 

dotyczące zagadnień 

szczegółowych związanych z 

kierunkiem studiów, z 

wykorzystaniem 

podstawowych ujęć 

teoretycznych i różnych 

w sposób odpowiedzialny 

podchodzić do publicznych 

wystąpień związanych z 

prezentacjami artystycznymi, 

wykazując się umiejętnością 

nawiązania kontaktu z 

publicznością

W zakresie umiejętności ekspresji 

artystycznej

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki 

muzyczne)

W zakresie umiejętności 

improwizacyjnych (sztuki muzyczne, 

sztuki filmowe i teatralne)

W zakresie umiejętności warsztatowych W zakresie umiejętności werbalnych
W zakresie umiejętności w zakresie publicznych 

prezentacji

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Symbol efektów uczenia 

się ZSK →

obowiązujace dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 

2019/2020

K_U01

posiada wykształconą osobowość i indywidualność 

artystyczną; 

potrafi sformułować i wyrazić własną oryginalną koncepcję ,

ma świadomość związków między wyrażanymi treściami a 

użytymi 

środkami formalnymi 

x

K_U02

w oparciu o ugruntowaną, pogłębioną wiedzę i umiejętności  

potrafi w sposób  nowatorski wykorzystać właściwości 

tworzywa ; wybiera technikę do realizacji wybranego 

artystycznego obiektu szklanego; w oparciu o własne 

doświadczenia student  wie w jaki sposób osiągnąć zamierzone 

efekty i rezultaty odnoszące sie do realizacji własnych idei 

dotyczących wykonania przedmiotu użytkowego czy 

dekoracyjnego ze szkła

x x

K_U03

świadomie i swobodnie operuje warsztatem projektowym,  

potrafi przedstawić swoją koncepcję  w sposób oryginalny od 

strony graficznej, posiada umiejętność wykonania makiety lub 

modelu 

bądź prototypu.
x x x

K_U04

potrafi  odróżnić materiały stosowane w technikach  fussingu, 

slumpingu,witrażownictwa, zdobienia  szkła  sposobami  

hutniczymi  i  po  procesie odprężenia ; potrafi ustalić krzywą 

odprężania  szkła  topionego w piecu 

 elektrycznym ; zna teoretycznie i praktycznie metody klejenia

 szkła  żywicami  epoksydowymi  i klejami  utwardzanymi  

promieniami  UV   i utwardzaczami

x

K_U05

uzyskuje zaawansowane umiejętności w zakresie 

samodzielnego konstruowania złożonych przekazów 

audiowizualnych na poziomie technologicznym, a także w 

zakresie treści i jej związków  z formą przekazu
x

K_U06

w sposób metodyczy potrafi  przeprowadzić rozwiązywanie 

problemów projektowych – analizowanie oraz formułowanie 

problemów i założeń projektowych.; posługuje  się metodami 

wspomagającymi ocenę i weryfikację rozwiązań projektowych, 

posiada umiejętności projektowania planów 

eksperymentalnych

x

K_U07

posiada umiejętność samodzielnej pracy twórczej na każdym 

etapie oraz umiejętność profesjonalnej prezentacji swojej 

twórczości x x

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział

Kierunek

Stopień studiów: studia jednolite magisterskie i studia II stopnia
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Dyscyplina- Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Symbol kierunkowych 

efektów uczenia się
P7S_UW P7S_UW P7S_UWP7S_UW P7S_UK P7S_UKP7S_UW

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki filmowe i teatralne)

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie 

wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja 

dzieł

P7S_UW P7S_UW P7S_UW P7S_UU



K_U08

praktycznie wykorzystuje  zdobyte wiadomości do 

rozwiązywania rzeczywistych problemów z zakresu 

ergonomicznego projektowania; posługuje się programami 

umożliwiającymi analizę ergonomiczną w systemach 

informatycznych pozwalających na modelowanie 

trójwymiarowe; nabył umiejętności pozwalające na swobodne 

wykorzystanie wiedzy antropometrycznej w zakresie 

wykorzystania oprogramowania do modelowania 3D

x

K_U09

ma zaawansowane umiejętności świadomego posługiwania się 

i operowania ideą i warsztatem twórczym, na potrzeby 

przyjęcia autorskiej postawy w sztukach pięknych i 

projektowych
x

K_U10

posiada umiejętność znalezienia odpowiedniej literatury (w 

bibliotekach i na stronach internetowych) w celu rozwinięcia 

informacji podawanych na wykładach i własnych 

zainteresowań; przygotowuje  wypowiedzi ustne i pisemne na 

podstawie zebranych materiałów.

x x







Oceny – krytyczne podejście Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu Oceny – krytyczne podejście

Odpowiedzialność – wypełnianie 

zobowiązań społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego

KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE JEST GOTÓW DO

charakterystyka drugiego 

stopnia efektów uczenia się 

PRK umożliwiających uzyskanie 

kompetencji z dziedziny sztuki 

inspirowania i 

organizowania procesu 

doskonalenia umiejętności 

warsztatowych innych osób

samodzielnego integrowania nabytej 

wiedzy oraz podejmowania w 

zorganizowany sposób nowych i 

kompleksowych działań, także w 

warunkach ograniczonego dostępu do 

potrzebnych informacji

wykorzystywania w różnych 

sytuacjach mechanizmów 

psychologicznych 

wspomagających podejmowane 

działania

wypełniania roli społecznej 

absolwenta studiów na kierunku 

przyporządkowanym do dyscypliny 

artystycznej

podejmowania refleksji na temat 

społecznych, naukowych i 

etycznych aspektów związanych 

z własną pracą i etosem zawodu

efektywnego komunikowania się i 

inicjowania działań w społeczeństwie oraz 

prezentowania skomplikowanych zadań w 

przystępnej formie, w tym z zastosowaniem 

technologii informacyjnej

W zakresie uwarunkowań psychologicznych

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Symbol efektów uczenia się ZSK 

→

obowiązujace dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 

2019/2020

K_K01

prowadzi dyskusję na temat swoich koncepcji; planuje i 

organizuje swoją pracę w celu zamknięcia drogi twórczej, 

projektowej w sposób   terminowy; potrafi profesjonalnie 

zaprezentować i opisać proces twórczy na każdym etapie, 

analizując ustalając kryteria wyboru konkretnych własnych 

koncepcji

x x x

K_K02

posiada umiejętność prowadzenia dyskusji teoretycznej i 

wrażliwość na odmienne różne perspektywy interpretacyjne 

i definicyjne x x

K_K03

poprzez własne koncepcje artystyczne rozwiązuje postawiony 

problem; prowadzi dyskusję na temat swoich koncepcji; 

wybiera

 technikę realizacji wybranego obiektu szklanego; potrafi 

profesjonalnie zaprezentować i opisać proces twórczy na 

każdym

 etapie, analizując ustalając kryteria wyboru konkretnych

 własnych koncepcji

x

K_K04

posiada obiektywizm w ocenie własnej twórczości; wypowiada 

się na temat twórczości własnej oraz twórczości innych 

artystów;

współpracauje z innymi studentami oraz pracownikami 

technicznymi
x x x

K_K05

potrafi krytycznie interpretować opracowywane zagadnienie, 

uczy się poprawnego prezentowania wyników swoich badań; 

potrafi formułować trafne opinie i sady, potrafi płynnie 

wypowiadać na temat opracowywanego tematu i napisać tekst 

kuratorski; potrafi pracować w zespole

x x

K_K06

uzyskuje zaawansowane umiejętności potrafi samodzielnie

 konstruować złożone przekazy audiowizualne na

 poziomie technologicznym, także w zakresie treści i jej 

związków  

z formą przekazu
x

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

W zakresie komunikacji społecznej

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział

Kierunek

Stopień studiów: studia jednolite magisterskie i studia II stopnia
Profil ogólnoakademicki

Dyscyplina- Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

W zakresie niezależności

Rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu

Symbol kierunkowych 

efektów uczenia się P7S_KK P7S_KR P7S_KK P7S_KO P7S_KR P7S_KR



KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

obowiązujace dla cyklu kształcenia od roku 

akademickiego 2019/2020

WIEDZA ZNA I ROZUMIE

P6_WG

podstawowe zasady dotyczące realizacji prac artystycznych związanych z 

kierunkiem studiów oraz zasady dotyczące środków ekspresji i 

umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin artystycznych

W7S_WG

 
szczegółowe zasady dotyczące dziedziny sztuki niezbędne do formułowania 

i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscyplin artystycznych, 

do których jest przyporządkowany kierunek

podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin 

artystycznych, reprezentatywne dzieła z ich spuścizny oraz publikacje 

związane z tymi zagadnieniami

kontekst historyczny i kulturowy poszczególnych dyscyplin artystycznych i 

ich związków z innymi obszarami współczesnego życia

style w sztuce i związane z nimi tradycje twórcze i odtwórcze
wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i 

niezależność wypowiedzi artystycznej

tendencje rozwojowe z zakresu poszczególnych dyscyplin artystycznych, 

do których jest przyporządkowany kierunek studiów

zasady tworzenia prac artystycznych i kreowania działań artystycznych o 

wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i 

związanych z nimi tradycjach twórczych i odtwórczych

problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie 

artystycznej (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym 

związanym z zawodem artysty danej specjalności

problematykę związaną z technologiami stosowanymi w dyscyplinie 

artystycznej (w ujęciu całościowym) i rozwojem technologicznym 

związanym z zawodem artysty danej specjalności

powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami 

programu studiów

wzajemne relacje między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku 

studiów

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, podstawową 

problematykę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych 

aspektów zawodu artysty danej specjalności

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego, poszerzoną 

problematykę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych 

aspektów zawodu artysty danej specjalności

UMIEJĘTNOŚCI POTRAFI

P6S_UW
tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz dysponować 

umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
P7S_UW

wykorzystywać wysoce rozwiniętą osobowość artystyczną do tworzenia, 

realizowania i wyrażania własnych oryginalnych konce

Wykorzystanie wiedzy – 

rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania

W zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych

Zakres i głębia – 

kompletność 

perspektywy 

poznawczej i zależności

W zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych

P6S_WG P7S_WG

W zakresie umiejętności ekspresji artystycznej

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Symbol 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się

Symbol efektów uczenia 

się ZSK

 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się PRK umożliwiających 

uzyskanie kompetencji z dziedziny sztuki 

Poziom 6 Poziom 7

Dyscyplina- Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Akademia Sztu Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Wydział

Kierunek

Stopień studiów

Profil ogólnoakademicki



biegle słuchowo rozpoznawać materiał muzyczny, zapamiętywać go i 

operować nim

wykonywać reprezentatywny repertuar związany z kierunkiem studiów 

oraz w podstawowym zakresie interpretować utwory reprezentujące 

różne style muzyczne, a także przekazywać dzieło muzyczne w pełni – 

jego materiał dźwiękowy, formę i zawarte w nim idee

świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego w 

wybranych obszarach działalności plastycznej

podejmować samodzielnie decyzje dotyczące projektowania i realizacji 

prac artystycznych

świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią w trakcie 

realizacji prac artystycznych

podejmować samodzielne decyzje dotyczące projektowania i realizacji 

własnych prac artystycznych

rozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza oraz samodzielnie oceniać 

tekst literacki i możliwości jego adaptacji dla filmu i teatru

rozumieć istotę konstrukcji tekstu scenariusza oraz samodzielnie oceniać 

tekst literacki i możliwości jego adaptacji dla filmu i teatru

rozumieć technologie realizacji widowisk filmowych, telewizyjnych i 

teatralnych oraz stosować zasady i techniki adaptacji utworów literackich 

i ich przekształcania na język filmowy i teatralny

rozumieć technologie realizacji widowisk filmowych, telewizyjnych i 

teatralnych oraz stosować zasady i techniki adaptacji utworów literackich i 

ich przekształcania na język filmowy i teatralny

P6S_UW

realizować własne działania artystyczne oparte na zróżnicowanych 

stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego 

wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

P6S_UW
kształtować i tworzyć prezentacje w sposób umożliwiający odejście od 

zapisanego tekstu muzycznego, scenariusza lub tekstu dramatu
P7S_UW

kształtować i tworzyć prezentacje w sposób umożliwiający odejście od 

zapisanego tekstu muzycznego, scenariusza lub te

P6S_UW P7S_UW

W zakresie umiejętności kreacji artystycznej

W zakresie umiejętności improwizacyjnych (sztuki muzyczne, sztuki filmowe i teatralne)

Wykorzystanie wiedzy – 

rozwiązywane problemy 

i wykonywane zadania

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki muzyczne)

P6S_UW P7S_UW

budować obszerny repertuar, pogłębiając go w obszarze związanym z 

kierunkiem studiów, oraz swobodnie interpretować utwory reprezentujące 

różne style muzyczne i jednocześnie doskonalić się w jednym wybranym 

stylu

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł

P6S_UW P7S_UW
wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, 

umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz 

projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, 

społecznym i prawnym

W zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki filmowe i teatralne)



P6S_UW 

P6S_UU

korzystać z umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację 

własnych koncepcji artystycznych oraz stosować efektywne techniki 

ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez 

samodzielną pracę

P7S_UWP7

S_UU

korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do 

realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne 

techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez 

samodzielna pracę

Wykorzystanie wiedzy – 

rozwiązywane problemy i 

wykonywane 

zadania/Uczenie się – 

planowanie własnego 

rozwoju i rozwoju innych 

P6S_UK

przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne, dotyczące 

zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

P7S_UK

przygotowywać rozbudowane prace pisemne i wystąpienia ustne, 

dotyczące zagadnień szczegółowych związanych z kierunkiem studiów, z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych zródeł

P6S_UK
stosować formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami 

własnych dokonań artystycznych
P7S_UK

w sposób odpowiedzialny podchodzić do publicznych wystąpień 

związanych z prezentacjami artystycznymi, wykazując się umiejętnością 

nawiązania kontaktu z publicznością

KOMPETENCJE SPOŁECZNE JEST GOTÓW DO

P7S_KK
inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności 

warsztatowych innych osób

Oceny – krytyczne 

podejście

P6S_KR

samodzielnego podejmowania niezależnych prac, wykazując się 

umiejętnością zbierania, analizowania i interpretowania informacji, 

rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną 

motywacją i umiejętnością organizacji pracy

P7S_KR

samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w 

zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w 

warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

Rola zawodowa – 

niezależność i rozwój 

etosu

P6S_KK

efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności 

twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, 

elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się 

okoliczności oraz kontrolowania swoich zachowań w warunkach 

związanych z publicznymi prezentacjami

P7S_KK
wykorzystywania w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych 

wspomagających podejmowane działania

Oceny – krytyczne 

podejście

P6S_KO
wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku 

przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej
P7S_KO

wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku 

przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej

Odpowiedzialność – 

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego/

podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych 

aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodu

podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych 

aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodu

efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie 

oraz prezentowania zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem 

technologii informacyjnych

efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie 

oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, w tym 

z zastosowaniem technologii informacyjnej

Komunikowanie się – 

odbieranie

i tworzenie wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy 

w środowisku 

naukowym i 

posługiwanie się 

językiem obcym

W zakresie umiejętności w zakresie publicznych prezentacji

W zakresie niezależności

W zakresie uwarunkowań psychologicznych

W zakresie komunikacji społecznej

P6S_KR P7S_KR
Rola zawodowa – 

niezależność i rozwój 

etosu

W zakresie umiejętności warsztatowych

W zakresie umiejętności werbalnych


