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Nazwa ocenianego kierunku studiów: filologia polska 
1. Poziomy studiów: studia I i II stopnia 
2. Forma studiów: studia stacjonarne  
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek 

− literaturoznawstwo 

− językoznawstwo  
 
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: 
 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia 
się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej  
w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 
 

Nazwa dyscypliny wiodącej 
Punkty ECTS 

liczba % 

studia pierwszego stopnia 

literaturoznawstwo 128 71 

studia drugiego stopnia 

literaturoznawstwo 78 65 

 
b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS 

dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów 
na kierunku. 

 

L.p. Nazwa dyscypliny 
Punkty ECTS 

liczba % 

studia pierwszego stopnia 

1.  językoznawstwo 52 29 

studia drugiego stopnia 

1. językoznawstwo 42 35 
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Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

II - EFEKTY UCZENIA SIĘ – studia pierwszego stopnia 

        

Nazwa kierunku studiów filologia polska 

Dyscypliny, do których został przyporządkowany  
kierunek studiów 

językoznawstwo 

literaturoznawstwo 

Dyscyplina wiodąca, w ramach której będzie 
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się 

literaturoznawstwo 

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 6* 

WIEDZA 

K_W01 
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane obszary wiedzy  
z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, w tym fakty, 
zjawiska, teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi 

P6S_WG 

K_W02 
zna i rozumie podstawowe teorie, metodologie i terminologię  
z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa 

P6S_WG 

K_W03 
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literackiej   
i językowej różnych tekstów kultury 

P6S_WG 

K_W04 
zna i rozumie związki literatury polskiej z historią, kulturą  
i literaturą powszechną 

P6S_WG 

K_W05 
zna i rozumie wpływ czynników historycznych i społeczno-
kulturowych na rozwój literatury i języka 

P6S_WK 

K_W06 
zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej kultury  
i cywilizacji i ich oddziaływanie na literaturę i język 

P6S_WK 

K_W07 
zna i rozumie prawne i ekonomiczne uwarunkowania wybranych 
sfer działalności zawodowej 

P6S_WK 

K_W08 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

P6S_WK 

K_W09 
zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwijania różnych 
form przedsiębiorczości celem ich zastosowania w wybranych 
sferach działalności zawodowej 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować  
i użytkować informacje, dotyczące literatury i języka dzięki 
właściwemu  doborowi źródeł oraz metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P6S_UW 
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K_U02 
potrafi posługiwać się podstawową terminologią specjalistyczną  
z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz posługiwać się 
podstawowymi ujęciami teoretycznymi właściwymi dla humanistyki 

P6S_UW 

K_U03 
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę  literaturoznawczą  
i językoznawczą w celu formułowania i rozwiązywania złożonych 
problemów dotyczących zjawisk literatury i języka 

P6S_UW 

K_U04 

potrafi samodzielnie lub zespołowo konstruować w języku polskim  
wypowiedzi pisemne z użyciem specjalistycznej terminologii oraz 
przygotować i zaprezentować wystąpienia ustne  
i/lub multimedialne dotyczące literatury i języka 

P6S_UK 

K_U05 
potrafi przygotować wystąpienia publiczne, przygotowywać  
i oceniać różne opinie, brać udział w debacie oraz dyskutować  
na tematy dotyczące literatury i języka 

P6S_UK 

K_U06 

potrafi posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w sferze właściwej dla wybranej 
działalności zawodowej związanej ze studiami polonistycznymi 

P6S_UK 

K_U07 
potrafi planować i organizować pracę indywidualną i grupową, 
samodzielnie lub zespołowo rozwiązywać złożone i nietypowe 
zadania/problemy dotyczące literatury i języka 

P6S_UO 

K_U08 
potrafi samodzielnie planować i realizować  uczenie się przez całe 
życie, rozwijać własne zainteresowania kulturalne, zwłaszcza 
literackie, systematycznie uczestnicząc w życiu kulturalnym 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy 
literaturoznawczej i językoznawczej 

P6S_KK 

K_K02 

jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy o literaturze, języku  
i kulturze w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych, korzystając z opinii ekspertów w przypadku 
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów 

P6S_KK 

K_K03 

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, świata, budowania 
tożsamości i rozwijania więzi społecznych, ze świadomością roli, 
jaką w tym procesie odgrywa wiedza o literaturze, języku i kulturze 

P6S_KO 

K_K04 
jest gotów do świadomego kształtowania i pielęgnowania własnych 
upodobań literackich, uczestniczenia w życiu literackim  
z wykorzystaniem różnych jego form i mediów 

P6S_KO 

K_K05 
jest gotów do krzewienia w pracy zawodowej kultury języka  
i kultury czytelniczej 

P6S_KR 

K_K06 
jest gotów do refleksji nad etycznymi aspektami wykonywanej 
pracy oraz innej działalności 

P6S_KR 

K_K07 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6S_KO 
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Nazwa specjalności edytorsko-wydawnicza 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 6* 

WIEDZA 

SE-W_W01 
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane obszary wiedzy 
z zakresu edytorstwa, w tym fakty, zjawiska, teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi 

P6S_WG 

SE-W_W02 
zna i rozumie podstawowe metodologie i terminologie z zakresu 
edytorstwa 

P6S_WG 

SE-W_W03 
zna i rozumie związki edytorstwa z historią, kulturą i literaturą 
powszechną 

P6S_WG 

SE-W_W04 
zna i rozumie wpływ czynników historycznych, społecznych  
i kulturowych na rozwój edytorstwa 

P6S_WK 

SE-W_W05 
zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej kultury  
i cywilizacji i ich oddziaływanie na procesy wydawnicze 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SE-W_U01 

dzięki doborowi odpowiednich źródeł i narzędzi (w tym 
zaawansowanych technik komunikacyjnych) potrafi wyszukiwać, 
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje potrzebne w pracy 
edytorskiej i wydawniczej 

P6S_UW 

SE-W_U02 
potrafi posługiwać się podstawową terminologią specjalistyczną  
z zakresu edytorstwa oraz stosować podstawowe ujęcia 
teoretyczne właściwe dla edytorstwa 

P6S_UW 

SE-W_U03 
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu edytorstwa w celu 
formułowania i rozwiązywania złożonych problemów dotyczących 
edytorstwa i organizacji prac wydawniczych 

P6S_UW 

SE-W_U04 

potrafi komunikować się z otoczeniem w formie ustnej i pisemnej  
z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i edytorstwa niezbędnej  
w pracach edytorsko-wydawniczych 

P6S_UK 

SE-W_U05 
potrafi brać udział w debacie oraz dyskutować na tematy związane 
z pracami edytorsko-wydawniczymi 

P6S_UK 

SE-W_U06 
potrafi planować indywidualne i zespołowe prace edytorsko-
wydawnicze 

P6S_UO 

SE-W_U07 
potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe 
życie, zwłaszcza w zakresie potrzebnym w pracach edytorsko-
wydawniczych 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SE-W_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu 
edytorstwa 

P6S_KK 

SE-W_K02 
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy o literaturze, kulturze, 
języku, historii, edytorstwie w rozwiązywaniu teoretycznych  
i praktycznych problemów związanych z pracami edytorskimi 

P6S_KK 
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SE-W_K03 
jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, budowania tożsamości  
ze  świadomością roli, jaką w tym procesie odgrywa edytorstwo 

P6S_KO 

SE-W_K04 
jest gotów do przestrzegania w pracach edytorsko-wydawniczych 
zasad etyki zawodowej 

P6S_KR 

SE-W_K05 jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje edytorstwa  P6S_KR 

 

Nazwa specjalności krytycznoliteracka 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 6* 

WIEDZA 

SK_W01 
zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rolę krytyki literackiej  
w kształtowaniu odbioru literatury 

P6S_WG 

SK_W02 zna i rozumie podstawową terminologię krytyczną P6S_WG 

SK_W03 
zna i rozumie metody wartościowania i problematyzowania 
utworów literackich w odniesieniu do wybranych teorii badawczych 

P6S_WG 

SK_W04 zna i rozumie bieżący stan badań w zakresie krytyki literackiej  P6S_WG 

SK_W05 
zna i rozumie literackie i pozaliterackie (historyczne, filozoficzne, 
społeczne, ideologiczne, kulturowe) konteksty literatury polskiej 
kształtujące procesy jej tworzenia i odbioru 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SK_U01 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować  
i integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych 
dotyczące recepcji i odbioru literatury  

P6S_UW 

SK_U02 
potrafi dokonać wnikliwej obserwacji i interpretacji tekstów 
literackich 

P6S_UW 

SK_U03 
potrafi samodzielnie, poddać wnikliwej ocenie dzieło literackie, 
wskazując na jego wartości artystyczne i poznawcze; potrafi  
podać argumenty przemawiające za swoją oceną 

P6S_UW 

SK_U04 

potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się  
w mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane ustne i pisemne 
uzasadnienia na tematy dotyczące różnych zagadnień 
literaturoznawczych 

P6S_UK 

SK_U05 

potrafi zaprezentować (w mowie, piśmie) własne pomysły, 
wątpliwości i sugestie, poprzeć je rozbudowaną argumentacją  
w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi 

P6S_UK 

SK_U06 
potrafi samodzielnie zaplanować oraz zweryfikować w pracy 
zespołowej strategię krytyczną dla wybranego tekstu kultury 

P6S_UO 

SK_U07 
potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się przez  
całe życie, zwłaszcza w zakresie potrzebnym w działalności 
krytycznoliterackiej 

P6S_UU 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SK_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat recepcji 
literatury oraz uznawania znaczenia tej wiedzy w pracy zawodowej 

P6S_KK 

SK_K02 

jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, świata, budowania 
tożsamości i rozwijania więzi społecznych, ze świadomością  
roli, jaką w tym procesie odgrywa wiedza o krytyce literackiej 

P6S_KO 

SK_K03 

jest gotów do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia 
umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju  
i kształcenia 

P6S_KR 

 

Nazwa specjalności nauczycielska 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów pierwszego stopnia 

Odniesienie do 
standardu 
kształcenia 

przygotowującego 
do wykonywania 

zawodu 
nauczyciela 

WIEDZA 

SN_W01 

zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i aksjologii 
pedagogicznej, w tym klasyczne i współczesne teorie rozwoju 
człowieka, wychowania, uczenia się, nauczania lub kształcenia 
oraz ich wykorzystanie w praktyce z uwzględnieniem specyfiki 
głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich 
zachodzących 

SN_W_1.1.01), 
SN_W_1.1.02) 

SN_W02 
zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu 
postaw i zachowań uczniów z uwzględnieniem norm, procedur  
i dobrych praktyk stosowanych w działalności pedagogicznej 

SN_W_1.1.03), 
SN_W_1.1.04) 

SN_W03 

zna i rozumie pojęcie edukacji włączającej oraz sposoby 
pozwalające na realizację zasady inkluzji, uwzględniając 
znajomość  
i zrozumienie praw dziecka i osoby z niepełnosprawnością 

SN_W_1.1.05), 
SN_W_1.1.10) 

SN_W04 

zna i rozumie sposoby projektowania i prowadzenia działań 
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, zwracając uwagę na 
zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów i wynikające z nich 
zadania szkoły dotyczące dostosowania organizacji procesu 
kształcenia i wychowania 

SN_W_1.1.06), 
SN_W_1.1.07) 

SN_W05 

zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty, cele, podstawy 
prawne niezbędne do prawidłowego realizowana prowadzonych 
działań edukacyjnych, organizację i funkcjonowanie instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz 
alternatywnych form edukacji 

SN_W_1.1.08), 
SN_W_1.1.09) 

SN_W06 

zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych  
oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie,  
a także zasady udzielania pierwszej pomocy 

SN_W_1.1.11) 

SN_W07 
zna i rozumie procesy komunikowania interpersonalnego  
i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia 

SN_W_1.1.12) 
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SN_W08 
zna i rozumie podstawy funkcjonowania i patologie aparatu 
mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu 
wzroku i równowagi 

SN_W_1.1.13) 

SN_W09 

zna i rozumie treści nauczania i typowe trudności uczniów 
związane z ich opanowaniem, metody nauczania i doboru 
efektywnych środków dydaktycznych, w tym zasobów 
internetowych, wspomagających nauczanie przedmiotu lub 
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 
edukacyjnych uczniów 

SN_W_1.1.14), 
SN_W_1.1.15) 

UMIEJĘTNOŚCI 

SN_U01 

potrafi adekwatnie tworzyć materiały i środki, dostosowując  
je do zróżnicowanych potrzeb uczniów z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnej, ponadto potrafi 
obserwować sytuacje pedagogiczne w oparciu o wiedzę 
pedagogiczno-psychologiczną, proponując rozwiązania 
problemów i dostosowując metody pracy w celu samodzielnego 
projektowania i efektywnego realizowania działań 
pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

SN_U_1.2.01), 
SN_U_1.2.02) 

SN_U02 

potrafi projektować i realizować programy nauczania  
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 
uczniów, ich możliwości i uzdolnień oraz projektować i prowadzić 
działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność  
i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz  
w życiu społecznym 

SN_U_1.2.03), 
SN_U_1.2.04) 

SN_U03 

potrafi projektować i realizować programy wychowawczo-
profilaktyczne w zakresie treści i działań wychowawczych  
i profilaktycznych skierowanych do uczniów, ich rodziców  
lub opiekunów i nauczycieli 

SN_U_1.2.05) 

SN_U04 

potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące 
uczniów do nauki, pracy nad sobą, rozwijania uzdolnień  
i zainteresowań, jednocześnie analizując skuteczność 
podejmowanych działań, właściwy dobór treści nauczania, zadań  
i form pracy w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania, 
kształcenia oraz samokształcenia i promowania osiągnięć uczniów 

SN_U_1.2.06), 
SN_U_1.2.07) 

SN_U05 

potrafi monitorować postępy uczniów, wykorzystywać proces 
oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania 
uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem oraz skutecznie 
animować i monitorować realizację zespołowych działań 
edukacyjnych uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w życiu 
społecznym szkoły 

SN_U_1.2.09), 
SN_U_1.2.10), 
SN_U_1.2.11) 

SN_U06 

pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  
w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi  
z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk 
zróżnicowanych pod względem kulturowym lub z ograniczoną 
znajomością języka polskiego 

SN_U_1.2.12) 

SN_U07 
potrafi odpowiedzialnie organizować pracę szkolną oraz 
pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku 

SN_U_1.2.13) 

SN_U08 

potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, 
krytycznego myślenia uczniów, skutecznie realizując działania 
wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 

SN_U_1.2.08), 
SN_U_1.2.14) 
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SN_U09 

potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim, używając 
aparatu mowy zgodnie z zasadami emisji głosu oraz poprawnie  
i adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią 
przedmiotu 

SN_U_1.2.15), 
SN_U_1.2.16) 

SN_U10 potrafi udzielać pierwszej pomocy SN_U_1.2.17) 

SN_U11 
potrafi samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne  
z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych,  
i technologii 

SN_U_1.2.18) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SN_K01 
jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i 
normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się 
szacunkiem dla każdego człowieka 

SN_KS_1.3.01) 

SN_K02 

jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu 
między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i 
kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz 
włączania ich  
w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej 

SN_KS_1.3.02) 

SN_K03 

jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi  
z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej 
atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią 

SN_KS_1.3.03) 

SN_K04 
jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją 
procesu kształcenia w edukacji włączającej 

SN_KS_1.3.04) 

SN_K05 
jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego  
i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego 
środowiska 

SN_KS_1.3.05) 

SN_K06 
jest gotów do projektowania działań zmierzających do rozwoju 
szkoły lub placówki systemu oświaty oraz stymulowania poprawy 
jakości pracy tych instytucji 

SN_KS_1.3.06) 

SN_K07 

jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról  
oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, 
rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami  
społeczności szkolnej i lokalnej 

SN_KS_1.3.07) 

 
 

II - EFEKTY UCZENIA SIĘ – studia drugiego stopnia 

 

Nazwa kierunku studiów filologia polska 

Dyscypliny, do których został przyporządkowany  
kierunek studiów 

językoznawstwo 

literaturoznawstwo 

Dyscyplina wiodąca, w ramach której będzie uzyskiwana 
ponad połowa efektów uczenia się 

literaturoznawstwo 

Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia ogólnoakademicki 
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Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 7* 

WIEDZA 

K_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane obszary 
zaawansowanej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, 
językoznawstwa,  w tym fakty, zjawiska, teorie wyjaśniające  
złożone zależności między literaturą, językiem a kulturą 

P7S_WG 

K_W02 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe 
badań  literaturoznawczych i językoznawczych oraz kierunki 
przemian humanistyki polskiej i światowej 

P7S_WG 

K_W03 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu  terminologię z zakresu badań  
nad literaturą, językiem i ich kontekstami 

P7S_WG 

K_W04 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody analizy i interpretacji 
literackiej  i językowej różnych tekstów kultury 

P7S_WG 

K_W05 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wpływ czynników 
historycznych i społeczno-kulturowych na rozwój kultury, literatury  
i języka 

P7S_WK 

K_W06 

zna i rozumie prawa rządzące związkami kultury i literatury polskiej  
z historią, kulturą i literaturą powszechną dzięki pogłębionej  
i rozszerzonej wiedzy o najnowszej literaturze i wydarzeniach  
z życia literackiego 

P7S_WK 

K_W07 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu etyczne, prawne  
i ekonomiczne uwarunkowania  wybranych sfer działalności 
zawodowej 

P7S_WK 

K_W08 
zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej,  
a w szczególności prawa autorskiego 

P7S_WK 

K_W09 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady tworzenia  
i rozwijania różnych form przedsiębiorczości celem ich  
zastosowania w wybranych sferach działalności zawodowej 

P7S_WK 

K_W10 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu przedmiot, metodologię  
w wybranym zakresie filologii polskiej niezbędne dla samodzielnej  
lub zespołowej realizacji złożonego zadania badawczego lub 
projektu 

P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje  
umiejętności w dziedzinie kultury, literatury i języka a także 
formułować i uzasadniać krytyczne sądy na ich temat, dzięki 
właściwemu  doborowi źródeł oraz metod i narzędzi, w tym 
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW 

K_U02 
potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi właściwymi  
dla humanistyki realizując zadanie badawcze lub projekt 

P7S_UW 

K_U03 
potrafi dostrzegając i rozumiejąc specyfikę twórczości literackiej  
oraz estetyczne właściwości języka, projektować innowacyjne 
sposoby i procedury realizacji zadań badawczych/projektów 

P7S_UW 
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K_U04 

potrafi samodzielnie lub zespołowo konstruować w języku polskim, 
wypowiedzi pisemne oraz przygotować i zaprezentować 
wystąpienia ustne i/lub multimedialne dotyczące literatury, języka, 
a także innych obszarów komunikacji kulturowej i interpersonalnej, 
posługując się specjalistyczną terminologią literaturoznawczą, 
językoznawczą, w miarę potrzeby zawierające krytyczny osąd 
koncepcji zastanych i/lub przedstawiające autonomiczne propozycje 
nowych ujęć 

P7S_UK 

K_U05 

potrafi komunikować się na tematy będące przedmiotem wiedzy  
o literaturze i języku ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, dyskutować  
o nich, podejmować dialog z przedstawicielami odmiennych 
światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych 
prowadząc debatę 

P7S_UK 

K_U06 

potrafi posługiwać się językiem obcym, właściwym dla wybranej 
sfery działalności związanej z wykształceniem polonistycznym, 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu  
B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

K_U07 

potrafi kierować pracą zespołu korzystając z profesjonalnych 
umiejętności badawczych i praktycznych, samodzielnie  
lub zespołowo rozwiązywać złożone i nietypowe zadania/problemy 
dotyczące literatury, języka, a także innych obszarów komunikacji 
kulturowej i interpersonalnej 

P7S_UO 

K_U08 

potrafi świadomie i ustawicznie rozwijać własne zainteresowania 
kulturalne, zwłaszcza literackie, systematycznie uczestnicząc  
w życiu kulturalnym oraz stymulować w swoim otoczeniu potrzebę 
kształtowania i pielęgnowania tych zainteresowań 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy związanej  
z wykształceniem polonistycznym oraz odbieranych treści 

P7S_KK 

K_K02 

jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa,  
a w razie trudności z ich samodzielnym  rozwiązaniem zasięgania 
opinii ekspertów 

P7S_KK 

K_K03 
jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, świata 

P7S_KO 

K_K04 
jest gotów do budowania tożsamości i rozwijania więzi  
społecznych, ze świadomością roli, jaką w tym procesie odgrywa 
wiedza o literaturze, języku i kulturze 

P7S_KO 

K_K05 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO 

K_K06 
jest gotów do krzewienia w pracy zawodowej kultury języka  
i kultury czytelniczej 

P7S_KR 

K_K07 
jest gotów do podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania  
i rozwijania etyki zawodowej w wybranych sferach działalności 
zawodowej 

P7S_KR 
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Nazwa specjalności edytorstwo współczesne 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 7* 

WIEDZA 

SEW_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia  
z zakresu edytorstwa, w tym fakty, zjawiska i teorie wyjaśniające 
zależności między literaturą, językiem a kulturą, której część 
stanowi działalność edytorsko-wydawnicza 

P7S_WG 

SEW_W02 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu terminologię z zakresu 
edytorstwa 

P7S_WG 

SEW_W03 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wpływ czynników 
historycznych i społeczno-kulturowych na rozwój edytorstwa 

P7S_WG 

SEW_W04 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu prawne i ekonomiczne 
uwarunkowania współczesnej działalności edytorskiej 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SEW_U01 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności w zakresie edytorstwa, a także formułować  
i uzasadniać krytyczne sądy na temat swej wiedzy i umiejętności, 
dzięki właściwemu doborowi źródeł oraz metod i narzędzi,  
w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych 

P7S_UW 

SEW_U02 
potrafi komunikować się na tematy związane z edytorstwem  
z kręgiem różnorodnych odbiorców 

P7S_UK 

SEW_U03 

potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach zespołu, także 
podejmując w nim wiodącą rolę, korzystając z profesjonalnych 
umiejętności badawczych i praktycznych, samodzielnie lub 
zespołowo rozwiązywać złożone i nietypowe zadania/problemy 
dotyczące wybranych zagadnień edytorstwa 

P7S_UO, 
P7S_UW 

SEW_U04 

potrafi świadomie i ustawicznie rozwijać zainteresowania  
dotyczące znaczenia i roli działań edytorskich w społeczeństwie 
otwartym oraz ukazywać potrzebę kształtowania i pielęgnowania 
tych zainteresowań w swoim otoczeniu 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SEW_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy dotyczącej 
edytorstwa współczesnego 

P7S_KK 

SEW_K02 
jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów edytorskich oraz zasięgania opinii ekspertów, gdy 
samodzielne rozwiązanie problemu jest utrudnione lub niemożliwe 

P7S_KK 

SEW_K03 
dostrzegając wagę edytorstwa, jest gotów do przyjęcia 
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 

P7S_KO 

SEW_K04 
jest gotów do odpowiedzialnego i kreatywnego pełnienia ról 
zawodowych, zwłaszcza tych, w których przydatna jest pogłębiona 
wiedza i umiejętności w zakresie edytorstwa współczesnego 

P7S_KR 
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Nazwa specjalności językoznawcza 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 7* 

WIEDZA 

SJ_W01 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe 
współczesnego językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego 

P7S_WG 

SJ_W02 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i metodologie 
współczesnych badań lingwistycznych w obszarach językoznawstwa 
synchronicznego i diachronicznego 

P7S_WG 

SJ_W03 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu specjalistyczną terminologię 
językoznawczą 

P7S_WG 

SJ_W04 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu wpływ czynników 
wewnętrznojęzykowych i zewnętrznojęzykowych na rozwój  
i ewolucję języka oraz na jego stan współczesny 

P7S_WG 

SJ_W05 
zna i rozumie powiązania współczesnej lingwistyki z innymi 
dyscyplinami, m.in. filozofią, historią, socjologią, naukami  
o mediach i komunikacji społecznej, naukami o religii i kulturze 

P7S_WK 

SJ_W06 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu fundamentalne dla 
współczesności zagadnienia skutecznego, fortunnego i etycznego 
posługiwania się językiem z poszanowaniem prawa, w tym prawa 
autorskiego, oraz z zachowaniem szacunku dla drugiego człowieka 

P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SJ_U01 
potrafi samodzielnie i w sposób krytyczny zdobywać wiedzę  
z zakresu językoznawstwa i rozwijać swoje umiejętności  
i kompetencje badacza języka w jego postaci pisanej i mówionej 

P7S_UW 

SJ_U02 
potrafi posługiwać się różnymi narzędziami i metodami badań 
lingwistycznych oraz wykorzystać teoretyczną wiedzę z zakresu 
językoznawstwa dla realizacji własnych przedsięwzięć badawczych 

P7S_UW 

SJ_U03 

potrafi formułować hipotezy badawcze dotyczące różnych 
zagadnień lingwistycznych, weryfikować je i uzasadniać,  
odwołując się do posiadanej wiedzy z zakresu językoznawstwa 
synchronicznego i diachronicznego 

P7S_UW 

SJ_U04 

potrafi w sposób merytoryczny i etyczny komunikować się  
z różnymi grupami odbiorców, w tym z niespecjalistami, na tematy 
dotyczące zagadnień lingwistycznych z wykorzystaniem różnych 
technik komunikacyjnych, zarówno w mowie, jak i w piśmie 

P7S_UK 

SJ_U05 
potrafi w sposób merytoryczny i etyczny poprowadzić debatę 
poświęconą problemom lingwistycznym 

P7S_UK 

SJ_U06 
potrafi współpracować w grupie i kierować jej pracą przy realizacji 
badań i projektów zespołowych z zakresu lingwistyki polonistycznej 

P7S_UO 

SJ_U07 
samodzielnie i odpowiedzialnie kieruje swoim rozwojem naukowym 
w zakresie językoznawstwa, stara się inspirować i wspierać innych 
członków grupy 

P7S_UU 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SJ_K01 jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności  P7S_KK 

SJ_K02 
jest gotów do przyznania prymatu naukowej wiedzy lingwistycznej 
oraz opiniom ekspertów podczas rozstrzygania kwestii spornych  
i problemów badawczych z zakresu językoznawstwa 

P7S_KK 

SJ_K03 
jest gotów do pracy na rzecz ochrony i kultury języka jako elementu 
dziedzictwa narodowego oraz narzędzia myślenia i działania 

P7S_KO 

SJ_K04 
jest gotów do odpowiedzialnego i kreatywnego pełnienia ról 
zawodowych, zwłaszcza tych, w których przydatna jest pogłębiona 
wiedza i umiejętności w zakresie językoznawstwa polonistycznego 

P7S_KR 

 

Nazwa specjalności literaturoznawcza  

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 
poziom 7* 

WIEDZA 

SL_W01 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe 
komparatystyki literackiej, literatury popularnej, literatury 
użytkowej 

P7S_WG 

SL_W02 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę teoretyczną  
i metodologiczną antropologii literatury 

P7S_WG 

SL_W03 
zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe 
krytyki literackiej w kontekście wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych  

P7S_WG 

SL_W04 
zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu antropologii 
literatury, krytyki literackiej, komparatystyki literackiej, literatury 
popularnej, literatury użytkowej 

P7S_WG 

SL_W05 
zna i rozumie powiązania literaturoznawstwa z innymi dyscyplinami 
humanistycznymi, takimi jak: antropologia, filozofia, socjologia 
kultury, semiologia, medioznawstwo, etnologia 

P7S_WK 

SL_W06 
zna i rozumie zaawansowane metody wartościowania  
i problematyzowania dawniejszych i współczesnych tekstów 
literackich 

P7S_WG 

SL_W07 
dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą o instytucjach kultury, 
rynku wydawniczego, etycznych, ekonomicznych i prawnych 
uwarunkowaniach ich funkcjonowania 

P7S_WK 

SL_W08 zna i rozumie etos pracy naukowej P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SL_U01 
potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny analizować i interpretować 
utwory literackie 

P7S_UW 

SL_U02 

potrafi przygotować opracowania pisemne i wystąpienia ustne, 
korzystając z różnych technik komunikacyjnych w celu 
porozumiewania się z literaturoznawcami, popularyzacji wiedzy  
z zakresu literaturoznawstwa 

P7S_UK, 
P7S_UW 
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SL_U03 

potrafi dokonać analizy prac innych autorów, syntezy różnych idei  
i poglądów, dobrać metody i konstruować narzędzia badawcze, 
pozwalające na oryginalne rozwiazywanie prostych problemów  
w obrębie literaturoznawstwa 

P7S_UW 

SL_U04 
posiada umiejętność krytycznej lektury i merytorycznej 
argumentacji z wykorzystaniem własnych i cudzych poglądów, 
prowadząc debatę naukową o literaturze 

P7S_UK 

SL_U05 
potrafi kierować pracą zespołową, realizując projekt badawczy  
z zakresu literaturoznawstwa 

P7S_UO 

SL_U06 
potrafi samodzielnie planować pogłębianie swojej wiedzy oraz 
umiejętności i kompetencji w zakresie literaturoznawstwa 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SL_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie 
literaturoznawstwa 

P7S_KK 

SL_K02 
jest gotów do uznawania znaczenia posiadanej wiedzy z zakresu 
literaturoznawstwa w rozwiazywaniu problemów poznawczych 
oraz zasięgania opinii ekspertów 

P7S_KK 

SL_K03 
jest gotów do uczestniczenia i współtworzenia w życiu kulturalnym, 
literackim i artystycznym 

P7S_KO 

SL_K04 
jest gotów do odpowiedzialnego i kreatywnego pełnienia ról 
zawodowych, zwłaszcza tych, w których przydatna jest pogłębiona 
wiedza i umiejętności w zakresie literaturoznawstwa 

P7S_KR 

 

Nazwa specjalności nauczycielska 

Symbol 
efektów 

uczenia się 

Opis zakładanych efektów uczenia się 
Absolwent studiów drugiego stopnia 

Odniesienie do 
standardu 
kształcenia 

przygotowującego 
do wykonywania 

zawodu 
nauczyciela 

WIEDZA 

SN_W01 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu problemy wychowania  
i aksjologii pedagogicznej w tym klasyczne i współczesne teorie 
rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się, nauczania lub 
kształcenia oraz ich wykorzystanie w praktyce z uwzględnieniem 
specyfiki głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich 
zachodzących 

SN_W_1.1.01), 
SN_W_1.1.02) 

SN_W02 

zna i rozumie szczególną rolę przypadającą nauczycielowi  
lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów  
z uwzględnieniem norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych 
w działalności pedagogicznej 

SN_W_1.1.03), 
SN_W_1.1.04) 

SN_W03 

zna i rozumie kluczową rolę szkoły w realizowaniu polityki 
społecznej, a w szczególności edukacji włączającej, zna i rozumie 
działania ukierunkowane na pomyślny rozwój dziecka i osoby  
z niepełnosprawnością z uwzględnieniem jego praw, potrzeb  
oraz indywidualnego potencjału 

SN_W_1.1.05), 
SN_W_1.1.10) 
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SN_W04 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby projektowania  
i prowadzenia działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, 
zwracając uwagę na zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych 
uczniów  
i wynikające z nich zadania szkoły dotyczące dostosowania 
organizacji procesu kształcenia i wychowania 

SN_W_1.1.06), 
SN_W_1.1.07) 

SN_W05 

zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty, wykazując się 
uporządkowaną i pogłębioną wiedzą dotyczącą celów, podstaw 
prawnych niezbędnych do prawidłowego realizowana 
prowadzonych działań edukacyjnych, organizacji, a także 
funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych  
i opiekuńczych oraz alternatywnych form edukacji 

SN_W_1.1.08), 
SN_W_1.1.09) 

SN_W06 

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych w tym zasady udzielania 
pierwszej pomocy, sprawnie wykorzystując normy prawne 
regulujące odpowiedzialność nauczyciela 

SN_W_1.1.11) 

SN_W07 

zna i rozumie procesy komunikowania interpersonalnego  
i społecznego, posiadając poszerzoną wiedzę na temat ich 
prawidłowości i zakłóceń oraz zasad interpretacji  
i podejmowanych działań 

SN_W_1.1.12) 

SN_W08 

zna i rozumie specyfikę funkcjonowania aparatu mowy  
oraz możliwe patologie, zasady efektywnego posługiwania 
się narządem głosu zgodnie z zasadami emisji głosu, sposób 
funkcjonowania narządu wzroku i równowagi 

SN_W_1.1.13) 

SN_W09 

zna i rozumie w sposób uporządkowany i pogłębiony treści 
nauczania i typowe trudności uczniów związane z ich 
opanowaniem, metody nauczania i doboru efektywnych środków 
dydaktycznych racjonalnie wspomagających i ukierunkowujących 
rozwój ucznia oraz jego zróżnicowane potrzeby, w tym  
z wykorzystaniem zasobów internetowych, wspomagających 
nauczanie przedmiotu lub prowadzenie zajęć 

SN_W_1.1.14), 
SN_W_1.1.15) 

UMIEJĘTNOŚCI 

SN_U01 

potrafi adekwatnie i twórczo tworzyć materiały i środki, 
dostosowując je do zróżnicowanych potrzeb uczniów  
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
ponadto potrafi w pogłębionym stopniu obserwować sytuacje 
pedagogiczne w oparciu o wiedzę pedagogiczno-psychologiczną 
proponując rozwiązania problemów i dostosowując metody pracy 
w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania 
działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych 

SN_U_1.2.01), 
SN_U_1.2.02) 

SN_U02 

potrafi twórczo projektować i realizować programy nauczania  
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych 
uczniów, ich możliwości i uzdolnień oraz projektować i prowadzić 
w sposób efektywny działania wspierające integralny rozwój 
uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i 
wychowania  
oraz w życiu społecznym 

SN_U_1.2.03), 
SN_U_1.2.04) 

SN_U03 
potrafi świadomie i skutecznie projektować i realizować programy 
wychowawczo-profilaktyczne, rozpoznając potrzeby 

SN_U_1.2.05) 
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psychospołecznego wsparcia ucznia w zakresie treści i działań 
wychowawczych i profilaktycznych skierowanych do uczniów,  
ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli 

SN_U04 

potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące 
uczniów do nauki oraz pracy nad sobą, identyfikując potrzeby 
uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, jednocześnie  
w oparciu o pogłębioną i świadomą autorefleksję, analizując 
skuteczność oraz właściwy dobór podejmowanych działań, treści 
nauczania, zadań i form pracy w celu uzyskania pożądanych 
efektów wychowania, kształcenia, a także samokształcenia  
i promowania osiągnięć uczniów 

SN_U_1.2.06), 
SN_U_1.2.07) 

SN_U05 

potrafi aktywnie monitorować postępy uczniów i w sposób 
uporządkowany i ciągły doskonalić proces edukacyjny, 
wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych 
do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem 
oraz skutecznie animować i monitorować realizację zespołowych 
działań edukacyjnych uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w 
życiu społecznym szkoły 

SN_U_1.2.09), 
SN_U_1.2.10), 
SN_U_1.2.11) 

SN_U06 

potrafi aktywnie wdrażać modele organizacyjne pozwalające  
na pogłębioną pracę socjalną z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi 
związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi  
ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym lub  
z ograniczoną znajomością języka polskiego 

SN_U_1.2.12) 

SN_U07 

potrafi odpowiedzialnie i celowo organizować pracę szkolną oraz 
pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku, 
wykazując się pogłębioną refleksją nad rolą nauczyciela w 
organizowaniu środowiska edukacyjno-wychowawczego 

SN_U_1.2.13) 

SN_U08 

potrafi rozwijać kreatywność i umiejętność samodzielnego, 
krytycznego myślenia uczniów, skutecznie realizując działania 
wspomagające uczniów w świadomym i odpowiedzialnym 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych 

SN_U_1.2.08), 
SN_U_1.2.14) 

SN_U09 

potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim, używając 
aparatu mowy zgodnie z zasadami emisji głosu oraz poprawnie  
i adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się terminologią 
przedmiotu 

SN_U_1.2.15), 
SN_U_1.2.16) 

SN_U10 
potrafi skutecznie posługiwać się zasadami bezpieczeństwa, 
właściwie oceniając stan osoby poszkodowanej i udzielając  
pomocy przedmedycznej 

SN_U_1.2.17) 

SN_U11 
potrafi samodzielne, świadomie i skutecznie rozwijać wiedzę  
i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł  
i technologii 

SN_U_1.2.18) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SN_K01 

jest gotów do posługiwania się uniwersalnymi zasadami i 
normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się 
szacunkiem dla każdego człowieka, identyfikując i rozstrzygając 
etyczne dylematy na podstawie pogłębionej refleksji 

SN_KS_1.3.01) 

SN_K02 
jest gotów do wrażliwości na problemy edukacyjne, komunikacji  
i współpracy z otoczeniem, pełniąc kluczową rolę w budowaniu 

SN_KS_1.3.02) 
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relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi 
podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami 
lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające 
efektywności edukacyjnej 

SN_K03 

jest gotów do porozumiewania się z osobami pochodzącymi  
z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, 
dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej 
atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią 

SN_KS_1.3.03) 

SN_K04 

jest gotów do podejmowania decyzji związanych z organizacją 
procesu kształcenia w edukacji włączającej, modelując 
prowadzone działania i ich skutki w środowisku edukacyjno-
wychowawczym 

SN_KS_1.3.04) 

SN_K05 

jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego  
i podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tego 
środowiska, wykazując się zaangażowaniem, pogłębioną refleksją  
i aktywnym poszukiwaniem właściwych działań wspierających 
rozwój społeczności 

SN_KS_1.3.05) 

SN_K06 

jest gotów do projektowania odpowiedzialnych i pogłębionych 
działań zmierzających do ciągłego rozwoju szkoły lub placówki 
systemu oświaty oraz stymulowania poprawy jakości pracy tych 
instytucji 

SN_KS_1.3.06) 

SN_K07 

jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz 
współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami 
lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej  
i lokalnej, budując pogłębioną relację oraz wzajemne zaufanie 

SN_KS_1.3.07) 

 
OBJAŚNIENIA  
 
Symbole oznaczają: 

− na pierwszym miejscu umieszczony jest kierunkowy efekt uczenia się, 

− na drugim miejscu podkreślnik (_), 

− na trzecim miejscu, po podkreślniku, kategoria wiedzy (W), umiejętności (U) lub kompetencji 
społecznych (K), 

− na czwartym i piątym miejscu nr efektu uczenia się. 
  

* – wpisać właściwy poziom, czyli 6 dla studiów pierwszego stopnia lub 7 dla studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 
** – wpisać właściwy poziom kształcenia: pierwszy lub drugi stopień lub jednolite studia 
magisterskie W kolumnie odniesienia do charakterystyk drugiego stopnia należy wpisać Kod 
składnika opisu zaczerpnięty z właściwego rozporządzenia MNiSW. 
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 
pełniona w uczelni 

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US  dziekan Wydziału Humanistycznego US 

dr Aleksandra Kamińska  prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego US 

dr Dorota Dziadosz  wicedyrektor w Instytucie Językoznawstwa US 

dr Ewa Hendryk   wicedyrektor w Instytucie Literatury i Nowych Mediów US 

dr Agnieszka Szlachta  koordynator kierunku filologia polska 

dr hab. Jolanta Ignatowicz-
Skowrońska, prof. US 

 członek zespołu kierunku filologia polska 

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US  członek zespołu kierunku filologia polska 

dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara  członek zespołu kierunku filologia polska 

prof. dr hab. Agata Zawiszewska  nauczyciel akademicki  

mgr Monika Łacińska  kierownik sekcji ds. kształcenia Wydziału Humanistycznego US 

mgr Magdalena Olejnik-Czarnata  sekcja ds. kształcenia Wydziału Humanistycznego US 
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Prezentacja uczelni 

Uniwersytet Szczeciński (dalej także US) to największa uczelnia wyższa na Pomorzu Zachodnim, 
która odgrywa istotną rolę społeczno-gospodarczą i kulturotwórczą w mieście i w regionie. Uczelnia 
rozpoczęła działalność w roku akademickim 1985/86. Tworzy ją 18 instytutów i 7 wydziałów.  
W Uniwersytecie Szczecińskim jest obecnie zatrudnionych ok. 1000 nauczycieli akademickich i 760 
pracowników administracyjnych.  

Uczelnia kształci ok. 11 000 studentów na blisko 80 kierunkach w systemie stacjonarnym  
i niestacjonarnym. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego jest stale poszerzana. Studenci  
i nauczyciele akademiccy mogą korzystać z zasobów Biblioteki Głównej US i jej 8 filii, w których 
znajduje się ponad 1 350 000 wydawnictw zwartych, ciągłych i specjalnych. Studenci podejmują 
aktywności w ok. 160 kołach naukowych. Ponadto mogą włączać się w działalność Samorządu 
Studenckiego US oraz m.in. Strefy Kultury Studenckiej, Teatru Akademickiego, Chóru Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Akademickiego Związku Sportowców, a także stowarzyszeń – NZS, AIESEC czy ELSA. 
Studenci mają możliwość korzystania z szerokiej oferty wymiany międzynarodowej w ramach 
programu Erasmus+, wybierając spośród blisko 180 uczelni z 24 krajów, także pozaeuropejskich.  

Baza infrastrukturalna, naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskiego doskonalona jest 
poprzez otrzymywaną subwencję ministerialną i realizację projektów, dzięki czemu podnoszona jest 
jakość prowadzonych badań naukowych i kształcenia. Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),  
z uwzględnieniem postanowień ustawy  z  dnia  3  lipca  2018  roku  Przepisy  wprowadzające  ustawę  
–  Prawo  o  szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), wprowadzonej w życie  
w dniu 1 października 2018 roku, Uniwersytet Szczeciński zmienił strukturę organizacyjną uczelni. 
Zmiany znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach nowego statutu Uniwersytetu Szczecińskiego 
(uchwała nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 roku  
w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego ze zm.). Głównym celem wprowadzenia 
zmian było podniesienie jakości działalności badawczej i dydaktycznej pracowników uczelni. Struktury 
organizacyjne uczelni zostały powiązane z działalnością naukową poprzez utworzenie instytutów dla 
zarządzania nauką w ramach dyscyplin. Jednocześnie utworzono równolegle funkcjonujące struktury 
organizacyjne zarządzające procesem dydaktycznym – wydziały.  

Kierunek filologia polska do 30 września 2019 roku był prowadzony w ramach Instytutu 
Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, stanowiącego jednostkę organizacyjną Wydziału 
Filologicznego US. Od 1 października 2019 roku kierunek prowadzony przez Uczelnię jest realizowany 
w Instytucie Literatury i Nowych Mediów zgodnie z przypisaniem do dyscypliny wiodącej – 
literaturoznawstwa. Zajęcia w ramach kierunku prowadzą również pracownicy Instytutu 
Językoznawstwa US. Jednostką dydaktyczną, w której prowadzone jest zarządzanie procesem 
dydaktycznym na kierunku, jest obecnie Wydział Humanistyczny US. Poszczególne struktury mają 
odrębne stanowiska kierownicze tj. dyrektorzy instytutów i dziekan wydziału, wspierane przez 
odpowiednie struktury kolegialne. Do merytorycznego monitoringu funkcjonowania kierunku 
powoływany został zespół kierunkowy. 

Studia na kierunku filologia polska są prowadzone na poziomie I i II stopnia, w formie 
stacjonarnej o profilu ogólnoakademickim. Zajęcia na kierunku prowadzi 33 nauczycieli akademickich 
– 20 zatrudnionych w Instytucie Literatury i Nowych Mediów US, 13 w Instytucie Językoznawstwa US 
i jedna osoba zatrudniona w ramach umowy cywilnoprawnej. Ponadto zajęcia ogólnouczelniane oraz 
częściowo w zakresie specjalności nauczycielskiej prowadzą nauczyciele akademiccy z innych 
jednostek US: Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego, Uniwersyteckiego Centrum Edukacji, 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytutu Matematyki, Instytutu Nauk Prawnych, Instytutu 
Zarządzania i Biblioteki Głównej.  

Obecnie na kierunku filologia polska studiuje 63 studentów.  
 
 

https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/SEN_Ujednolicona_wersja_-statutu_-na_-dzie%C5%84_16_04_2021_-r..pdf
https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/SEN_Ujednolicona_wersja_-statutu_-na_-dzie%C5%84_16_04_2021_-r..pdf
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

1.1. Powiązanie koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni 
 
Koncepcja i cele kształcenia na kierunku filologia polska wpisują się w Strategię rozwoju 

Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028, zakładającą, że misją nadrzędną szczecińskiej Almae Matris 
jest jedność nauki i kształcenia, która ma się realizować poprzez prowadzenie badań naukowych  
i kształcenie studentów na wysokim poziomie, zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.  

Misję nadrzędną uczelni wspierają:  

− misja społeczna, czyli umożliwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy i jej rozpowszechnianie; 

− misja kulturowa, związana z twórczym uczestnictwem społeczności akademickiej w lokalnych  
i globalnych procesach kulturotwórczych;  

− misja obywatelska polegająca na przygotowaniu studentów do pełnienia ważnych ról społecznych, 
politycznych i gospodarczych.  

Misję uczelni konkretyzują cele strategiczne i operacyjne, ukierunkowane na to, by 
Uniwersytet Szczeciński, sprawnie funkcjonująca i stabilna finansowo uczelnia, był silnym ośrodkiem 
akademickim, zapewniającym wysoką jakość kształcenia i efektywną współpracę z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. 

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku filologia polska wpisują się w misję uczelni. Przewidują 
bowiem edukację studentów na wysokim poziomie akademickim przez dobrze przygotowaną kadrę, 
prowadzącą indywidualne i zespołowe badania naukowe oraz systematycznie podnoszącą swoje 
kwalifikacje, czynnie uczestniczącą w życiu naukowym kraju i zagranicy, otwartą na potrzeby 
otoczenia zewnętrznego w zakresie upowszechniania wiedzy polonistycznej oraz animacji życia 
kulturalnego miasta i regionu, włączającą w te działania młodzież studiującą na kierunku. Celem 
nadrzędnym kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku, którzy posiadają wiedzę, 
umiejętności i kompetencje polonistyczne oraz ogólnohumanistyczne. Po ukończeniu odpowiedniej 
specjalności będą przygotowani do podjęcia zawodu zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. 

Powiązanie koncepcji i celów kształcenia na kierunku filologia polska z celami strategicznymi 
uczelni przejawia się głównie: 

− na płaszczyźnie celu strategicznego 1 (Silny ośrodek naukowy): dynamiczne uzyskiwanie awansów 
naukowych, szczególnie tytułu profesora (por. 4.1);   

− na płaszczyźnie celu strategicznego 2 (Wysoka jakość kształcenia): doskonalenie oferty 
programowej, dostosowywanie oferty edukacyjnej nie tylko w ramach prowadzonego kierunku, 
ale także poprzez studia podyplomowe i kursy (por. 6.1); 

− na płaszczyźnie celu strategicznego 3 (Współpraca z otoczeniem): wzmacnianie wśród studentów  
i pracowników aktywnych postaw obywatelskich, zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy 
publiczne; upowszechnianie wiedzy poprzez liczne aktywności we współpracy z otoczeniem  
(por. 6.1); 

− na płaszczyźnie celu strategicznego 4 (Sprawność funkcjonowania uczelni): dostosowywanie 
struktury organizacyjnej do aktualnych zadań oraz doskonalenie systemu komunikacji 
wewnętrznej poprzez wypracowanie modelu współpracy pomiędzy wydziałem, instytutami  
i zespołem kierunku; 

− na płaszczyźnie celu strategicznego 5 (Stabilność finansowa): pozyskiwanie środków zewnętrznych 
(por. 6.1), wzrost przychodów pochodzących z odpłatnych form kształcenia. 

 
1.2. Związek kształcenia z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 

 
Koncepcja i cele kształcenia na kierunku filologia polska, którą usytuowano w profilu 

ogólnoakademickim, pozwalają studentom na zdobycie zaawansowanej (na studiach I stopnia)  
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i pogłębionej (na studiach II stopnia) wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie 
filologii polskiej oraz jej kontekstów. Efekty uczenia się pozostają w ścisłym związku z prowadzonymi 
w uczelni badaniami w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.  

Wyniki badań naukowych kadry prowadzącej zajęcia przekładają się na dydaktykę, 
wzbogacając program studiów szczecińskiej polonistyki i wyróżniając ją na tle innych polonistyk  
w kraju. Wyniki indywidualnych i zespołowych badań naukowych polonistów znajdują swoje 
odzwierciedlenie w oferowanych studentom przedmiotach obowiązkowych i fakultatywnych. Jako 
przykłady można podać:  

− na studiach I stopnia: wykład kulturowa tożsamość płci, konwersatoria z zakresu wiedzy o języku, 
literaturze i kulturze (do wyboru): kategoria rodzaju, moda w języku, motyw szaleństwa  
w literaturze światowej, styl religijny w polszczyźnie, style funkcjonalne w polszczyźnie 
historycznej, dramaturgia Witkacego w perspektywie komparatystycznej, narracje migracyjne  
w literaturze polskiej po 1939 roku, wojna i nowoczesność; przedmioty realizowane w ramach 
specjalności, zwłaszcza na specjalności edytorsko-wydawniczej (tu zwłaszcza: edytorstwo tekstu, 
edytorstwo naukowe, język polski w prasie polskiej w aspekcie diachronicznym, strategie 
komunikacyjne w prasie polskiej) oraz krytycznoliterackiej (życie literackie po 1989 roku, 
czasopiśmiennictwo współczesne); 

− na studiach II stopnia: wykłady i konwersatoria – literatura i ideologia, piśmiennictwo staropolskie, 
lingwistyka kulturowa, długie trwanie romantyzmu, dyskursy późnej nowoczesności; wykłady do 
wyboru – feministyczna krytyka literacka, literatura dokumentu osobistego, normatywne aspekty 
języka, „Opisać Zagładę”. Analiza wątków holocaustowych w polskiej literaturze i sztuce, 
Holocaust representations, Sprachkommunikation; przedmioty realizowane na specjalnościach 
literaturoznawczej i językoznawczej, m.in. krytyka literacka, komparatystyka literacka, frazeologia 
i frazeografia polska, socjolingwistyka, język w Internecie, języki pisarzy.  

 
Wyniki badań naukowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich są upowszechniane  

w ramach literatury przedmiotu proponowanej do poszczególnych zajęć i uwzględniane w treściach 
programowych seminariów dyplomowych na studiach I i II stopnia. Studenci włączają się  
w prowadzone badania (tematyka prac dyplomowych została opisana w kryterium 3, punkt 3.10). 
 
1.3. Zgodność koncepcji kształcenia z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy 
 

Koncepcja kształcenia na kierunku filologia polska wyrosła z wcześniejszych doświadczeń 
szczecińskiej polonistyki, obserwacji potrzeb otoczenia zewnętrznego i lokalnego rynku pracy. 
Kontekstem dla niej było również kształcenie polonistyczne w innych ośrodkach akademickich oraz 
dyskusje na temat roli polonistyki w nowej rzeczywistości, toczone m.in. na forum Konferencji 
Polonistyk Uniwersyteckich czy Zjazdów Polonistów, w których uczestniczyli poloniści z Uniwersytetu 
Szczecińskiego. W wypracowanie obowiązującej koncepcji kształcenia na filologii polskiej 
zaangażowani byli nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku, członkowie działającej  
w starej strukturze uczelni Rady Naukowej Instytutu Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa 
oraz zespół kierunkowy pod przewodnictwem dr hab. Tatiany Czerskiej, prof. US. Współuczestniczyli 
w tym również studenci, którzy opiniowali program studiów (Samorząd Studencki) oraz 
przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych. Udział otoczenia zewnętrznego w formowaniu 
koncepcji kształcenia realizował się dzięki corocznym rozmowom kadry akademickiej  
z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych na temat jakości kształcenia na kierunku w związku 
z wypracowanymi na uczelni standardami działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości 
Kształcenia. Brane były również pod uwagę opinie formułowane przez pracodawców, u których 
studenci filologii polskiej odbywali praktyki zawodowe i dydaktyczne. Zaliczający praktyki zawodowe 
opiekun roku zapoznawał się z ich dokumentacją, przekazując ważne z tej perspektywy wnioski 
zespołowi kierunkowemu. Cennym źródłem informacji na temat potrzeb i oczekiwań szkolnego rynku 
pracy była opiekunka praktyk dydaktycznych, dr Anna Szyntor-Bykowska, prowadząca zajęcia na 
kierunku, ale zatrudniona poza uczelnią, w szkole. Konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi, 
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zwłaszcza z nauczycielami, wydawcami, przedstawicielami mediów i placówek kulturalnych pozwoliły 
uwzględnić potrzeby rynku pracy w koncepcji kształcenia na filologii polskiej, modyfikować  
i udoskonalać jej charakter, by dostosować ją do potrzeb otoczenia zewnętrznego, również  
w zakresie obowiązujących na kierunku specjalności.  

Koncepcja i cele kształcenia na kierunku filologia polska są zorientowane na przygotowywanie 
studentów do odpowiedzialnego i aktywnego uczestnictwa w życiu swojej społeczności, dbania  
o zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego i aktywnego włączania się w działania na rzecz 
regionu, kraju i świata. Studenci filologii polskiej są motywowani do uczestnictwa w różnych 
przedsięwzięciach organizowanych w Szczecinie przez literaturoznawców i językoznawców, w tym  
w konferencjach i sympozjach naukowych, spotkaniach autorskich, dniach otwartych. Podczas 
konferencji i seminariów naukowych wspierają ich organizatorów, pełniąc różnego typu funkcje 
pomocnicze. Biorą też udział w obradach, a przysłuchując się referatom (czasami też wygłaszając je)  
i uczestnicząc w dyskusji, poszerzają wiedzę, doskonalą swoje umiejętności badawcze i umiejętności 
w zakresie publicznego debatowania. Nabywają tym samym cennych doświadczeń, przydatnych  
w przyszłym życiu zawodowym lub naukowym, wdrażani są do samokształcenia i samodoskonalenia, 
czerpiąc odpowiednie wzorce. Przynosi to zakładane efekty: wielu absolwentów polonistyki 
szczecińskiej odgrywa dziś rolę liderów, pełniąc ważne funkcje w instytucjach życia kulturalnego 
naszego miasta i regionu.   
 
1.4. Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się i ich związek z koncepcją, poziomem, profilem 
studiów oraz dyscyplinami, do których kierunek jest przyporządkowany. Sylwetka absolwenta 

 
Efekty uczenia się na studiach I i II stopnia są zgodne z koncepcją i celami kształcenia na 

kierunku filologia polska.  
 
Efekty uczenia się na studiach I stopnia 

Efekty uczenia się na studiach I stopnia są tak zaprojektowane, aby przygotować absolwenta 
do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia i aktywności zawodowej – posiadającego 
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające potrzebom rynku pracy. Osiągnięcie 
tych efektów umożliwia podjęcie studiów II stopnia. Efekty uczenia są zgodne z dyscyplinami 
naukowymi, do których przypisano kierunek, mieszczą się w obrębie literaturoznawstwa  
i językoznawstwa.  

Oprócz zaawansowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych bezpośrednio 
związanych z kierunkiem student uzyskuje ogólne wykształcenie humanistyczne, dotyczące m.in. 
znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego Rady Europy oraz wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych uwarunkowań wybranych 
sfer działalności zawodowej, podstaw tworzenia i rozwijania różnych form przedsiębiorczości  
w aktywności zawodowej i znajomości pojęć z zakresu ochrony własności intelektualnej.  

Wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów I stopnia opisują 24 efekty 
kierunkowe, odpowiednio: 9 z zakresu wiedzy, 8 w obrębie umiejętności i 7 z obszaru kompetencji 
społecznych. Efekty kierunkowe z zakresu wiedzy zakładają, że absolwent studiów polonistycznych 
będzie znał i rozumiał w stopniu zaawansowanym wybrane obszary wiedzy z zakresu 
literaturoznawstwa (historia literatury polskiej i literatura współczesna, historia literatury 
powszechnej, elementy teorii literatury, poetyka, analiza i interpretacja dzieła literackiego)  
i językoznawstwa (gramatyka opisowa i historyczna języka polskiego, historia języka, leksykologia  
i leksykografia, kultura języka, stylistyka). Będzie znał i rozumiał w stopniu zaawansowanym 
podstawowe metodologie badań literaturoznawczych i językoznawczych, terminologię właściwą obu 
dyscyplinom, metody i narzędzia analizy i interpretacji tekstów z perspektywy literaturoznawczej  
i językoznawczej. W stopniu zaawansowanym będzie znał i rozumiał zależności między literaturą 
polską a historią i kulturą Polski, ale też między literaturą polską a literaturą i kulturą powszechną. 
Będzie świadomy wpływu czynników historycznych i społeczno-kulturowych na rozwój  
i funkcjonowanie języka i literatury, ich uwikłania w kontekst historyczno-społeczno-kulturowy. 
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Będzie dostrzegał odbicie w literaturze i języku dylematów współczesności i rozumiał ich wpływ na 
literaturę i język.  

Efekty kierunkowe z zakresu umiejętności zakładają, że absolwent studiów I stopnia na 
kierunku filologia polska potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa 
do realizacji różnych działań i przedsięwzięć, polegających m.in. na gromadzeniu materiałów i faktów 
z zakresu wiedzy o języku i literaturze, ich analizie i interpretacji, formułowaniu hipotez badawczych  
i ich weryfikowaniu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów badawczych, również tych złożonych, 
przygotowaniu prac pisemnych i wystąpień ustnych, uczestniczeniu w debacie. Kierunkowe efekty 
uczenia się z obszaru umiejętności zakładają też, że absolwent kierunku potrafi planować  
i organizować swoją pracę, w tym uczenie się przez całe życie, rozwijać własne zainteresowania, 
zwłaszcza zainteresowania literackie i językowe. Absolwent potrafi też współpracować w grupie,  
w sposób przemyślany i odpowiedzialny planując i organizując pracę zespołu. 

Efekty kierunkowe z zakresu kompetencji społecznych zostały pomyślane tak, aby absolwent 
studiów, wyposażony w zaawansowaną wiedzę polonistyczną, po nabyciu umiejętności właściwych 
poloniście, był świadomy ich użyteczności, odwoływał się do nich przy rozwiązywaniu różnorodnych 
problemów, w tym problemów zawodowych, i je doskonalił. Absolwent kierunku to człowiek 
odpowiedzialny za dziedzictwo kulturowe, który je pielęgnuje, chroni i popularyzuje, 
samorefleksyjny, przedsiębiorczy, odwołujący się w swoich działaniach do zasad etyki zawodowej. 
Absolwent filologii polskiej, który osiągnął kierunkowe efekty uczenia się, posiada zaawansowaną 
wiedzę w zakresie filologii polskiej, w zakresie nauki o literaturze i języku oraz wiedzę i umiejętności 
ogólnohumanistyczne.  

W ofercie studiów I stopnia znajdują się trzy specjalności do wyboru studentów: edytorsko-
wydawnicza, krytycznoliteracka i nauczycielska. Przypisano im odrębne efekty uczenia się, efekty 
specjalnościowe, które profilują obraz absolwenta danej specjalności.  

Na specjalności edytorsko-wydawniczej obowiązuje 17 efektów specjalnościowych:  
5 w zakresie wiedzy, 7 w zakresie umiejętności i 5 w zakresie kompetencji społecznych. Efekty  
z zakresu wiedzy przewidują, że absolwent studiów I stopnia specjalności edytorsko-wydawniczej  
w stopniu zaawansowanym będzie znał i rozumiał wybrane obszary wiedzy z dziedziny edytorstwa,  
a więc edytorstwo tekstu, edytorstwo naukowe, dzieje wydawnictw, zasady pracy z tekstem 
autorskim w zakresie jego właściwej redakcji i adiustacji, a ponadto będzie świadomy wpływu 
czynników historycznych, społecznych i kulturowych na rozwój edytorstwa oraz dylematów 
współczesności na procesy wydawnicze.  

Specjalnościowe efekty z zakresu umiejętności zakładają, że absolwent specjalności edytorsko-
wydawniczej, posługując się wiedzą z zakresu edytorstwa, będzie potrafił ją spożytkować do 
gromadzenia, analizowania i interpretowania potrzebnych informacji, formułowania i rozwiązywania 
problemów dotyczących edytorstwa i organizacji prac wydawniczych, z wykorzystaniem stosownej 
terminologii specjalistycznej, zarówno w formie wypowiedzi pisemnych, jak i ustnych, również 
związanych z uczestniczeniem w debatach o profilu edytorsko-wydawniczym. Absolwent specjalności 
edytorsko-wydawniczej będzie potrafił planować i organizować własną pracę, jak też pracę zespołu,  
a przy tym, świadomy konieczności doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie działań 
edytorsko-wydawniczych, będzie gotów uzupełniać swoje kwalifikacje, m.in. na specjalności 
edytorstwo współczesne na studia II stopnia. 

Specjalnościowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych przewidują, że 
absolwent specjalności, krytyczny wobec posiadanej przez siebie wiedzy, sięgał będzie  
w rozwiązywaniu różnych dylematów zawodowych do wiedzy naukowej, wiedzy o literaturze, języku, 
do wiedzy z zakresu historii i edytorstwa. Będzie się posługiwał w swoich działaniach zasadami etyki 
zawodowej i dbał o dorobek i tradycje edytorstwa jako elementu dziedzictwa kultury.  

 Na specjalności krytycznoliterackiej zaplanowano 15 specjalnościowych efektów uczenia się:  
5 w zakresie wiedzy, 7 w zakresie umiejętności i 3 w zakresie kompetencji społecznych. Absolwent tej 
specjalności w zakresie wiedzy zna i rozumie w stopniu zaawansowanym uwarunkowania działalności 
krytycznoliterackiej, jej terminologię i dorobek, problemy wartościowania i problematyzowania dzieł 
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literackich oraz literackie i pozaliterackie uwarunkowania dzieł literatury pięknej, jej tworzenia  
i percepcji.  

Specjalnościowe efekty uczenia się na specjalizacji krytycznoliterackiej zakładają, że jej 
absolwent posiądzie umiejętności praktycznego spożytkowania wiedzy przy wyszukiwaniu i oglądzie 
informacji z zakresu recepcji i odbioru literatury oraz interpretacji i ocenie dzieł literackich  
z perspektywy ich wartości artystycznych i poznawczych. Powinno się to realizować zarówno  
w postaci wypowiedzi pisemnych, jak i ustnych, odpowiednio przygotowanych, precyzyjnych, 
spójnych i dobrze osadzonych w literaturze fachowej. Absolwent specjalności potrafi planować 
własną pracę, ale też kierować pracą zespołu, przestrzegając zasad etyki zawodowej.  

W zakresie kompetencji społecznych absolwent tej specjalności, krytyczny wobec posiadanej 
wiedzy, przy rozstrzyganiu dylematów zawodowych sięga do dorobku krytyki literackiej i w niej 
poszukuje rozwiązań swoich problemów zawodowych. Jest też gotów do dalszego kształcenia, 
doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego jako źródła tożsamości i więzi społecznych.  

Na specjalności nauczycielskiej zaplanowano 27 efektów specjalnościowych: 9 w zakresie 
wiedzy, 11 w zakresie umiejętności i 7 w zakresie kompetencji społecznych. Absolwent specjalności 
nauczycielskiej w zakresie wiedzy zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i aksjologii 
pedagogicznej, kluczowe pojęcia edukacji, w tym pojęcia edukacji włączającej, zagadnienia 
komunikacji interpersonalnej i społecznej, zasady funkcjonowania narządów mowy, wzroku  
i równowagi, zasady emisji głosu. Zna treści nauczania i typowe trudności uczniowskie  
w zakresie języka polskiego, zasady dobory pomocy dydaktycznych, organizacji pracy indywidualnej  
i zespołowej, będąc przy tym świadomym roli nauczyciela i wychowawcy w modelowaniu zachowań  
i postaw uczniów. Zna sposoby projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych. Ponadto  
zna i rozumie strukturę i funkcje systemu oświaty, podstawy prawne działań edukacyjnych, 
organizację i funkcje instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz alternatywnych 
form edukacyjnych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.  

Specjalnościowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności przewidują, że absolwent 
specjalności nauczycielskiej potrafi, korzystając ze zdobytej wiedzy, przygotować swój warsztat  
i narzędzia pracy, m.in. programy nauczania, programy wychowawczo-profilaktyczne itp.,  
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów i wykorzystaniem różnorodnych technik 
komunikacyjnych. Absolwent specjalności nauczycielskiej potrafi obserwować sytuacje pedagogiczne 
i w razie potrzeby dobierać odpowiednie metody i środki w celu rozwiązywania pojawiających się 
problemów. Organizuje pracę uczniów, zarówno szkolną, jak i pozaszkolną, monitoruje postępy 
uczniów i motywuje ich do pracy, kreatywnego, ale krytycznego myślenia oraz rozwijania własnych 
uzdolnień i aktywności. Potrafi pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w poszanowaniu różnorodności jako wartości życia społecznego. Korzystając ze zdobytej wiedzy  
i dążąc do jej poszerzania i pogłębiania, potrafi wyrażać się skutecznie, fortunnie, etycznie  
i poprawnie językowo, w myśl zasad emisji głosu. Potrafi też udzielić pierwszej pomocy.  

Profesja nauczyciela jest zawodem zaufania publicznego, stąd efekty w zakresie kompetencji 
społecznych profilują absolwenta specjalności nauczycielskiej jako osobę kierującą się w życiu 
zasadami etycznymi i poszanowaniem ludzkiej godności i różnorodności, gotową do budowania 
autentycznych relacji z uczniami, ich rodzicami, opiekunami, włączania ich we wspólne działania 
oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Absolwent specjalności nauczycielskiej jest gotów do 
rozpoznawania środowiska szkolnego i współdziałania z nim dla dobra szkoły i jej otoczenia.  

Koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się na specjalności nauczycielskiej studiów I stopnia 
są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku  
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Uwzględniono wskazane w tym dokumencie wymagania w zakresie efektów uczenia się, a także 
organizacji kształcenia.  

 
 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 27 

 

 

Efekty uczenia się na studiach II stopnia 
Efekty uczenia się na studiach II stopnia są zaprojektowane tak, aby przygotować absolwenta, 

który zyskując pogłębione ogólne wykształcenia humanistycznego, pogłębioną wiedzę na temat 
rozwijania różnych form przedsiębiorczości w aktywności zawodowej i znajomość języka obcego na 
poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, posiadł w stopniu 
pogłębionym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie filologii polskiej, nauki  
o języku i literaturze, oraz jej kontekstów. Na zestaw kierunkowych efektów uczenia się (łącznie  
25 efektów kierunkowych) składa się 10 efektów kierunkowych w zakresie wiedzy, 8 efektów 
kierunkowych w zakresie umiejętności i 7 efektów kierunkowych w zakresie kompetencji 
społecznych.  

Kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy na studiach II stopnia przewidują, że 
absolwent studiów zyska pogłębioną wiedzę z wybranych obszarów historii i teorii literatury oraz 
językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego. Będzie zatem znał i rozumiał w pogłębionym 
stopniu procesy i zjawiska literackie i językowe, ich tendencje rozwojowe oraz wpływ na nie 
czynników zewnętrznych i faktów z zakresu historii, kultury, literatury powszechnej. Będzie znał  
i rozumiał terminologię literaturoznawczą i językoznawczą, metodologie i narzędzia opisu  
i interpretacji tekstów kultury, zwerbalizowanych w literaturze pięknej i narracjach użytkowych. 
Pogłębiona wiedza w tym zakresie będzie dla niego podstawą do samodzielnej lub zespołowej pracy 
w ramach przedsięwzięć badawczych, realizujących się w postaci prac pisemnych czy wystąpień 
ustnych. 

Efekty kierunkowe w zakresie umiejętności zakładają, że absolwent studiów II stopnia potrafi 
wykorzystać posiadaną wiedzę, posługując się też osiągnięciami współczesnego literaturoznawstwa  
i lingwistyki, odpowiedzialnie i krytycznie formułując swoje wypowiedzi, zarówno w mowie, jak  
i w piśmie. Absolwent studiów II stopnia potrafi pomnażać swoją wiedzę i umiejętności 
polonistyczne, rozwijać zainteresowania literackie, językowe, kulturalne, działając zarówno 
indywidualnie, jak i zespołowo, kierując w sposób odpowiedzialny i zorganizowany działaniami grupy.  

Efekty kierunkowe w obrębie kompetencji społecznych profilują obraz absolwenta studiów  
II stopnia filologii polskiej jako osoby gotowej do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności, 
przyznającej prymat wiedzy naukowej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa przy 
rozwiązywaniu problemów zawodowych. Absolwent filologii polskiej, humanista świadomy wagi 
dziedzictwa kulturowego, w tym zawartego w tekstach literatury polskiej i języku narodowym, 
przyjmuje za nie odpowiedzialność. Jest ponadto gotowy do budowania więzi społecznych, działania 
w sposób przedsiębiorczy w zgodzie z zasadami etosu zawodowego i etyką zawodową.  

Na studiach II stopnia studentom proponowane są cztery specjalności do wyboru: 
językoznawcza, literaturoznawcza, edytorstwo współczesne i nauczycielska, dla których opracowano 
odrębne efekty specjalnościowe. Specjalności językoznawcza i literaturoznawcza zostały 
przygotowane z myślą o wdrożenia studentów w bardziej zaawansowane badania naukowe z zakresu 
językoznawstwa i literaturoznawstwa, specjalności edytorstwo współczesne i nauczycielska mają 
bardziej zawodowy profil.  

Dla specjalności językoznawczej zaplanowano 17 specjalnościowych efektów uczenia się:  
6 z zakresu wiedzy, 7 z zakresu umiejętności i 4 z zakresu kompetencji społecznych. Efekty te 
przewidują pogłębienie wiedzy studentów w zakresie językoznawstwa synchronicznego  
i diachronicznego w obszarze jego subdyscyplin, ich metodologii, terminologii i kontekstów, 
zwłaszcza zewnętrznojęzykowych. W zakresie umiejętności absolwent specjalności językoznawczej 
potrafi samodzielnie i w sposób krytyczny zdobywać wiedzę lingwistyczną niezbędną do realizowania 
przedsięwzięć badawczych i werbalizować ją pisemnie i ustnie, również w komunikacji  
z niespecjalistami, posługiwać się terminologią, narzędziami, metodami i koncepcjami badawczymi 
lingwistyki, formułować hipotezy badawcze i je weryfikować, uczestniczyć w debacie na tematy 
dotyczące języka oraz planować własną działalność naukową i współpracować w grupie, planując jej 
działania i kierując nimi. Efekty w zakresie kompetencji społecznych zakładają, że absolwent 
specjalności językoznawczej, samokrytyczny względem posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, 
poszukuje rozwiązań problemów zawodowych w wiedzy naukowej, jest gotów do działań na rzecz 
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ochrony i kultury języka jako składnika dziedzictwa kulturowego a także kreatywnego i godnego 
pełnienia ról zawodowych.  

Dla specjalności literaturoznawczej przewidziano 18 specjalnościowych efektów uczenia się:  
8 w zakresie wiedzy, 6 w zakresie umiejętności i 4 w zakresie kompetencji społecznych. 
Specjalnościowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy zakładają, że absolwent po ukończeniu 
specjalności literaturoznawczej, świadom etosu pracy naukowej, będzie w pogłębionym stopniu znał  
i rozumiał wybrane obszary wiedzy literaturoznawczej, a mianowicie komparatystki literackiej, 
literatury popularnej i użytkowej, antropologii literatury, ich terminologię, metodologie i koncepcje 
teoretyczne w obrębie tradycji i szkół badawczych oraz powiązania z innymi dyscyplinami 
humanistycznymi. Będzie znał i rozumiał zaawansowane metody wartościowania  
i problematyzowania tekstów literackich oraz będzie posiadał pogłębioną i rozszerzoną wiedzę  
o instytucjach kultury i rynku wydawniczego w ich etyczno-ekonomiczno-prawnych 
uwarunkowaniach.  

Specjalnościowe efekty uczenia się na specjalności literaturoznawczej w zakresie umiejętności 
przewidują, że absolwent specjalności literaturoznawczej potrafi w sposób pogłębiony i krytyczny 
analizować utwory literackie, przygotowywać prace pisemne i wystąpienia publiczne z zakresu 
literaturoznawstwa, również w ramach debat, dobrze osadzone w literaturze naukowej i wyrażające 
stanowisko autora, z zastosowaniem właściwie dobranych metod i narzędzi badawczych. Absolwent 
tej specjalności potrafi organizować swoją pracę w celu poszerzenia wiedzy i pogłębienia 
umiejętności, jak też organizować pracę grupy i kierować nią podczas realizacji różnych przedsięwzięć 
i projektów badawczych.   

Specjalnościowe efekty uczenia w zakresie kompetencji społecznych modelują sylwetkę 
absolwenta specjalności literaturoznawczej jako osoby krytycznej względem własnej wiedzy, 
umiejętności i kompetencji, poszukującej rozstrzygnięć problemów zawodowych w fachowej wiedzy 
naukowej, zwłaszcza eksperckiej, gotowej do uczestnictwa w życiu kulturalnym i podejmującej się 
animacji tegoż życia kulturalnego w swoim otoczeniu, w sposób kreatywny i odpowiedzialny 
odgrywającej role zawodowe powiązane z literaturoznawstwem.  

Specjalnościowe efekty uczenia się na specjalności edytorstwo współczesne, w łącznej liczbie 
12 efektów, dzielą się na efekty specjalnościowe w zakresie wiedzy (4), umiejętności (4) i kompetencji 
społecznych (4). W zakresie wiedzy specjalnościowe efekty uczenia się przewidują, że absolwent 
specjalności edytorstwo współczesne będzie w pogłębionym stopniu znał i rozumiał wybrane obszary 
wiedzy edytorskiej w jej kontekstach językowych, literackich i kulturowych, terminologię z zakresu 
edytorstwa, wpływ czynników społeczno-kulturowych i historycznych na rozwój edytorstwa oraz 
prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności edytorskiej. 

Specjalnościowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności zakładają, że absolwent tej 
specjalności, ukierunkowany na świadomy rozwój i kształcenie ustawiczne, potrafi samodzielnie 
zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności oraz kompetencje w zakresie edytorstwa, 
formułować opinie, stawiać hipotezy oraz rozwiązywać problemy i dylematy, również nietypowe, 
dotyczące zagadnień edytorstwa, odwołując się do wiedzy fachowej i literatury naukowej, umiejętnie 
dobierając procedury, narzędzia i metody badawcze. Absolwent potrafi komunikować się ze 
specjalistami i niespecjalistami w sprawach dotyczących edytorstwa oraz współdziałać w grupie, 
przyjmując w niej różne role, też rolę kierowniczą. Świadomy wagi działalności edytorskiej potrafi ją 
popularyzować w swoim otoczeniu.  

Specjalnościowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych zakładają, że 
absolwent specjalności edytorstwo współczesne, krytycznie oceniający swoją wiedzę, jest gotów 
przyznawać prymat wiedzy fachowej i do niej się odwoływać, rozstrzygając dylematy badacze  
i zawodowe. Pełniąc w sposób twórczy i odpowiedzialny role zawodowe, wykorzystując swoje 
kompetencje edytorskie, jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za kultywowanie dziedzictwa 
narodowego. 

Specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia przypisano 27 specjalnościowych efektów 
uczenia się: 9 z zakresu wiedzy, 11 z zakresu umiejętności i 7 z zakresu kompetencji społecznych. 
Specjalnościowe efekty z zakresu wiedzy pogłębiają i rozszerzają wiedzę studenta tej specjalności  
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w stosunku do wiedzy zdobytej na studiach I stopnia. Zakładają, że absolwent specjalności 
nauczycielskiej po studiach II stopnia zna i rozumie w pogłębionym stopniu problemy wychowania  
i aksjologii pedagogicznej z uwzględnieniem specyfiki środowiskowej, zna i rozumie rolę szkoły we 
wdrażaniu polityki społecznej ukierunkowanej na wszechstronny rozwój wszystkich dzieci,  
zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania systemu oświaty. Ponadto absolwent 
zna i rozumie wyjątkową rolę nauczyciela i wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań 
uczniów, zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i zasady projektowania oraz prowadzenia 
działań diagnostycznych, zna i rozumie zasady komunikowania interpersonalnego i społecznego,  
w tym przyczyny zakłóceń w komunikowaniu, specyfikę i nieprawidłowości funkcjonowania narządów 
mowy, wzroku i równowagi, zasady emisji głosu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w typowych dla 
swojego zawodu placówkach. W sposób pogłębiony i uporządkowany zna i rozumie treści nauczania 
w zakresie języka i literatury polskiej, trudności, jakie one mogą powodować i sposoby radzenia sobie 
z nimi.  

W zakresie umiejętności specjalnościowe efekty uczenia się na specjalności nauczycielskiej 
zakładają, że jej absolwent potrafi adekwatnie i twórczo projektować materiały, pomoce, narzędzia  
i środki dydaktyczne (z wykorzystaniem zaawansowanych technologii), w tym programy nauczania, 
dostosowując je do zróżnicowanych potrzeb uczniów, potrafi organizować ich pracę szkolną  
i pozaszkolną, zachęcając do rozwoju i doskonalenia, potrafi tworzyć i realizować programy 
wychowawczo-profilaktyczne z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb ucznia, monitorować 
postępy uczniów, motywować ich do pracy w trosce o ich rozwój i kreatywność, współpracować  
z rodzicami (opiekunami) uczniów, włączając ich w działania na rzecz szkoły i otoczenia. Potrafi 
komunikować się w sposób poprawny, etyczny i skuteczny z uczniem i jego opiekunami, a czuwając 
nad własnym rozwojem zawodowym, potrafi pokierować uczniem w podejmowaniu decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. Potrafi też skutecznie posłużyć się zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, racjonalnie oceniając stan osoby poszkodowanej i udzielając jej właściwej pomocy. 

Absolwent specjalności nauczycielskiej w zakresie kompetencji społecznych, wrażliwy na 
różnorodne problemy współczesnego świata, odciskające swoje piętno na procesach edukacyjno-
wychowawczych, jest gotów kierować się zasadami etyki w działalności zawodowej. Otwarty na 
drugiego człowieka, komunikujący z osobami z różnych środowisk i gotowy do rozpoznawania 
swojego otoczenia i podejmowania z nim partnerskiej współpracy dla dobra szkoły i jej uczniów. Jest 
gotów do pracy w zespole i pełnienia w nim różnych funkcji, również kierowniczych.  

Koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się na specjalności nauczycielskiej studiów  
II stopnia są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 
roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Uwzględniono wskazane w tym dokumencie wymagania w zakresie efektów uczenia się, a także 
organizacji kształcenia.  

 
Sylwetki absolwentów studiów I i II stopnia  

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia polska jest przygotowany do podjęcia 
studiów II stopnia, a po ukończeniu odpowiedniej specjalności do podjęcia pracy zawodowej. 
Absolwent specjalności edytorsko-wydawniczej może pracować na stanowiskach redaktorskich  
w wydawnictwach i redakcjach czasopism lub też wykorzystywać zdobytą wiedzę do realizacji 
własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu edytorskim, w zakresie usług redakcyjnych itp. Może 
też wykonywać zawód korektora. Absolwent specjalności krytycznoliterackiej jest przygotowany do 
aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim w placówkach kulturalnych, redakcjach 
czasopism i w mediach elektronicznych. Absolwent specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do 
podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, pozwalających na zdobycie kwalifikacji uprawniających do 
wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego.  

Absolwent studiów II stopnia na kierunku filologia polska jest przygotowany do podjęcia 
kształcenia w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, a po ukończeniu odpowiedniej 
specjalności do podjęcia pracy zawodowej. Absolwent specjalności językoznawczej może pracować  
w różnych instytucjach na stanowiskach wymagających pogłębionej wiedzy i umiejętności 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
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językoznawczych, również w zakresie przygotowywania komunikatów o funkcji informacyjnej  
i perswazyjnej oraz krytycznej oceny i korekty takich komunikatów. Absolwent specjalności 
literaturoznawczej, przygotowany do świadomego i kreatywnego uczestnictwa w życiu literackim, 
może znaleźć zatrudnienie w różnych placówkach i instytucjach kultury. Absolwent specjalności 
edytorstwo współczesne może pracować zarówno na stanowiskach redaktorskich w wydawnictwach  
i redakcjach czasopism, jak i wykorzystywać wiedzę i umiejętności w ramach własnych przedsięwzięć 
o profilu redaktorskim, usług redakcyjnych itp. Absolwent specjalności nauczycielskiej jest 
przygotowany do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej. 
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 
procesu nauczania i uczenia się 

2.1. Charakterystyka programu studiów 
 

Kierunek filologia polska jest realizowany na studiach I i II stopnia w ramach Wydziału 
Humanistycznego US. Studia mają profil ogólnoakademicki, prowadzone są w formie stacjonarnej. 
Kierunek jest przyporządkowany do dwóch dyscyplin: literaturoznawstwa (dyscyplina wiodąca)  
i językoznawstwa przy następującym procentowym udziale: 

− filologia polska, studia I stopnia: literaturoznawstwo – 71%, językoznawstwo – 29%, 

− filologia polska, studia II stopnia: literaturoznawstwo – 65%, językoznawstwo – 35%. 
Program studiów dla kierunku filologia polska I stopnia obowiązujący dla cyklu od roku 

akademickiego 2021/2022 został zatwierdzony uchwałą 63/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 
w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim  
z dnia 27 maja 2021 roku § 1 pkt 17. Natomiast program studiów dla kierunku filologia polska II 
stopnia obowiązujący dla cyklu od roku akademickiego 2021/2022 został zatwierdzony uchwałą nr 
108/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie ustalenia programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 26 września 2019 roku § 1 pkt. 6 ze 
zmianami ustalonymi uchwałą nr 52/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zmian  
w programach studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 28 maja 
2020 roku § 1 pkt. 11. Programy studiów są również zgodne z uchwałą nr 130/2019 Senatu 
Uniwersytetu Szczecińskiego z 28 listopada 2019 roku w sprawie wytycznych dotyczących programów 
i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia. 

Obowiązujące dla cyklu rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022 programy 
studiów stanowią rezultat działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na 
kierunku (działania te zostały opisane szczegółowo w kryterium 10). Programy studiów I i II stopnia 
na kierunku filologia polska pozwalają studentom osiągnąć wszystkie zakładane efekty uczenia się  
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

Studia w Uniwersytecie Szczecińskim są organizowane i rozliczane na podstawie systemu 
akumulacji i transferu punktów ECTS (odpowiednio dla semestru – od 28 do 32, a dla roku 
akademickiego 60). Jeden punkt ECTS odpowiada nakładowi pracy studenta w wymiarze 25 godzin.  

 
Studia I stopnia na kierunku filologia polska 

Studia I stopnia na kierunku filologia polska obejmują 6 semestrów (3 lata), w których student 
powinien zdobyć łącznie 180 punktów ECTS (60 punktów ECTS w każdym roku).  

Studenci kierunku filologia polska I stopnia wybierają jedną spośród trzech specjalności: 
edytorsko-wydawniczą, krytycznoliteracką lub nauczycielską. Łączna liczba godzin wynosi dla 
studentów realizujących poszczególne specjalności:  
1. specjalność edytorsko-wydawniczą: 1831 godzin (w tym 330 godzin dla specjalności), 
2. specjalność krytycznoliteracką: 1831 godzin (w tym 330 godzin dla specjalności), 
3. specjalność nauczycielską: 1911 godzin (w tym 410 godzin dla specjalności). 

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinach nauki, do których przyporządkowany jest kierunek, powinna wynosić ponad 50%.  
Na studiach I stopnia na kierunku filologia polska wskaźnik ten wynosi 82% (148 punktów ECTS, 45 
przedmiotów). Do prowadzenia działalności naukowej studenci przygotowywani są poprzez udział  
w seminarium licencjackim, którego tematyka jest ściśle powiązana z badaniami naukowymi 
prowadzonymi przez promotora pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie jest realizowane  
w semestrach IV, V, VI, w wymiarze 75 godzin (13 punktów ECTS) (por. zestawienia dotyczące 
ocenianego kierunku studiów – tabela 4, cz. 1).  

Efekty uczenia się są uzyskiwane zarówno w ramach zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich, jak i podczas indywidualnej pracy studentów. Na studiach stacjonarnych zajęcia 

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/14422/uchwala-nr-63-2021
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/14422/uchwala-nr-63-2021
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/14422/uchwala-nr-63-2021
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11223/uchwala-nr-108-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11223/uchwala-nr-108-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11223/uchwala-nr-108-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/12373/uchwala-nr-52-2020
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/12373/uchwala-nr-52-2020
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/12373/uchwala-nr-52-2020
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11402/uchwala-nr-130-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11402/uchwala-nr-130-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11402/uchwala-nr-130-2019
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prowadzone z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia powinny pozwalać na uzyskanie co najmniej 50% łącznej liczby punktów ECTS, czyli ponad  
90 punktów ECTS. W zależności od specjalności realizowanej przez studenta jest to odpowiednio:  
1. dla studentów realizujących specjalność edytorsko-wydawniczą: 95,40 ECTC, 
2. dla studentów realizujących specjalność krytycznoliteracką: 95,28 ECTS, 
3. dla studentów realizujących specjalność nauczycielską: 98,46 ECTS. 

W ramach zajęć do wyboru studenci muszą uzyskać nie mniej niż 30% liczby punktów ECTS.  
Na studiach I stopnia na kierunku filologia polska są to 64 punkty ECTS dla każdej specjalności, tj. 36% 
łącznej liczby punktów ECTS. 

 
Studia II stopnia na kierunku filologia polska 

Studia II stopnia na kierunku filologia polska obejmują 4 semestry (2 lata), w których student 
powinien zdobyć łącznie 120 punktów ECTS (60 punktów ECTS w każdym roku). 

Studenci kierunku filologia polska II stopnia wybierają jedną spośród czterech specjalności: 
edytorstwo współczesne, specjalność językoznawczą, literaturoznawczą lub nauczycielską. Łączna 
liczba godzin dla studentów realizujących poszczególne specjalności wynosi odpowiednio dla 
studentów realizujących: 
1. specjalność edytorstwo współczesne: 906 godzin (w tym 180 godzin dla specjalności), 
2. specjalność językoznawczą: 906 godzin (w tym 180 godzin dla specjalności), 
3. specjalność literaturoznawczą: 906 godzin (w tym 180 godzin dla specjalności), 
4. specjalność nauczycielską: 1006 godzin (w tym 280 godzin dla specjalności).  

Łączna liczba punktów ECTS za zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
na studiach II stopnia na kierunku filologia polska wynosi 97% (116 punktów ECTS, 46 przedmiotów). 
Do prowadzenia działalności naukowej studentów przygotowuje przede wszystkim udział  
w seminarium magisterskim, którego tematyka jest ściśle powiązana z badaniami naukowymi 
prowadzonymi przez promotora pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie jest realizowane  
w semestrach II, III, IV, w wymiarze 90 godzin (23 punkty ECTS). Studenci mogą także włączyć się  
w działalność badawczą, przygotowując referaty oraz wystąpienia na konferencje naukowe. 
Powiązane z działalnością naukową prowadzoną w jednostce są również wykłady do wyboru  
z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa. Istotną formą przygotowującą do prowadzenia 
działalności naukowej są także zajęcia na specjalnościach: literaturoznawczej lub językoznawczej 
(por. zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów – tabela 4, cz. 2).  

W zależności od specjalności realizowanej przez studenta zajęcia z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich to odpowiednio:  
1. dla studentów realizujących specjalność edytorstwo współczesne: 64,40 ECTS, 
2. dla studentów realizujących specjalność językoznawczą: 66,80 ECTS, 
3. dla studentów realizujących specjalność literaturoznawczą: 66,40 ECTS, 
4. dla studentów realizujących specjalność nauczycielską: 66,76 ECTS. 

Na studiach II stopnia na kierunku filologia polska w ramach zajęć do wyboru studenci uzyskują 
55 punktów ECTS na każdej specjalności, tj. 46% łącznej liczby punktów ECTS.  

Warunkiem ukończenia studiów I i II stopnia jest napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej – 
na studiach I stopnia, magisterskiej – na studiach II stopnia) i zdanie egzaminu dyplomowego. 
Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, a studiów II stopnia – magistra.  
 
2.2. Treści programowe 

 
Treści programowe na studiach I i II stopnia obejmują najistotniejsze zagadnienia dla kierunku 

filologia polska, powiązane z aktualnymi osiągnięciami w ramach dyscyplin naukowych, do których 
przyporządkowany jest kierunek, a także – z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego  
i rynku pracy oraz zakładanym profilem absolwenta kierunku.  

Struktura programów studiów obejmuje specyficzne dla kierunku treści, których przyjęty układ 
wynika ze złożoności wprowadzanych aspektów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  
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z uwzględnieniem chronologii zagadnień. Wykazy przedmiotów znajdują się w odpowiednich planach 
studiów: USHUM-FP-O-I-S-21/22Z (studia I stopnia) i USHUM-FP-O-II-S-21/22Z (studia II stopnia). 
Plany studiów dostępne są na stronie internetowej wydziału. Przedmioty przypisane są do 
następujących grup: przedmiotów ogólnouczelnianych, podstawowych, kierunkowych, przedmiotów 
do wyboru oraz przedmiotów realizowanych na wybranej specjalności.  

W ramach przedmiotów ogólnouczelnianych studenci realizują przedmioty: ochrona własności 
intelektualnej, technologie informacyjne, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne  
(na studiach I stopnia), przedsiębiorczość (na studiach II stopnia) i wykłady ogólnouczelniane do 
wyboru (na studiach I i II stopnia). W ofercie wykładów ogólnouczelnianych na studiach I i II stopnia 
znajdują się przedmioty proponowane każdego roku przez pracowników jednostki. Ich tematyka 
powiązana jest z prowadzonymi badaniami naukowymi i działalnością naukową jednostki. Studenci 
mogą także wybrać wykłady ogólnouczelniane, które nie są bezpośrednio związane z kierunkiem 
studiów – oferowane przez nauczycieli akademickich z innych kierunków i wydziałów. 

Kształcenie w zakresie języków obcych realizowane jest na studiach I i II stopnia. Na studiach  
I stopnia nauka wybranego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) obejmuje łącznie 120 
godzin (30 godzin w każdym z 4 semestrów, tj. sem. III – VI). Na studiach II stopnia język obcy 
realizowany jest w IV semestrze w wymiarze 30 godzin. Studenci uczestniczą również  
w obowiązkowych zajęciach o charakterze informacyjnym: szkoleniu BHP i szkoleniu bibliotecznym. 

Przedmioty podstawowe dla kierunku zawierają treści pozwalające na osiągnięcie efektów 
uczenia się związanych z szeroko pojętym obszarem nauk humanistycznych właściwym dla kierunku: 
analiza i interpretacja dzieła literackiego, historia filozofii, łacina, nauki pomocnicze, wiedza  
o kulturze, historia Polski, kulturowa tożsamość płci (na studiach I stopnia), teoria kultury  
(na studiach II stopnia).  

Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się istotne, indywidualne dla kierunku treści 
programowe obejmujące kluczowe zagadnienia powiązane z dyscyplinami, do których przypisany jest 
kierunek. Na studiach I stopnia w ramach dyscypliny literaturoznawstwo są realizowane  
w szczególności bloki zajęć z zakresu historii literatury polskiej (HLP) w chronologicznym układzie  
z podziałem czasowym obejmującym poszczególne epoki literackie (HLP – średniowiecze, renesans, 
barok; HLP – oświecenie; HLP – romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska; HLP – po 1918 roku), a także 
takie przedmioty jak: literatura powszechna, literatura środkowoeuropejska, kultura 
śródziemnomorska – przepisywanie tradycji, poetyka. Przedmioty kierunkowe z zakresu 
językoznawstwa to: gramatyka opisowa języka polskiego, gramatyka historyczna języka polskiego, 
historia języka polskiego, leksykologia i leksykografia, kultura języka, podstawy stylistyki praktycznej. 
Na studiach II stopnia przedmioty kierunkowe z zakresu literaturoznawstwa to: metodologia badań 
literackich, teoria literatury, piśmiennictwo polskiego oświecenia, piśmiennictwo staropolskie, długie 
trwanie romantyzmu, dramat w kulturze XX i XXI wieku, dyskursy późnej nowoczesności, literatura  
i ideologia, literatura wybranego kręgu językowego. Natomiast zajęcia z zakresu językoznawstwa 
obejmują: metodologię badań językoznawczych, teorie językoznawcze, lingwistykę kulturową, 
ewolucję procesów językowych w polszczyźnie historycznej, stylistykę historyczna języka polskiego.  

Na studiach I i II stopnia studenci wybierają przedmioty z listy przedmiotów do wyboru.  
W semestrach I – V studiów I stopnia studenci wybierają konwersatoria z zakresu literaturoznawstwa 
lub językoznawstwa z następującej listy (15 godzin, 1 punkt ECTS):  

− rok I – semestr I: antropologia literatury dawnej; ciało ludzkie – ideał, fantom, obiekt pożądania; 
polska publicystyka emancypacyjna; semestr II: kategoria rodzaju, kreatywność w języku, 
ortografia i interpunkcja; 

− rok II – semestr III: motyw szaleństwa w literaturze światowej, polscy „poeci przeklęci”, moda  
w języku; semestr IV: modernizm europejski, literatura i kultura europejska XIX wieku, style 
funkcjonalne w polszczyźnie historycznej, styl religijny w polszczyźnie; 

− rok III – semestr V: dramaturgia Witkacego w perspektywie komparatystycznej, wojna  
i nowoczesność, narracje migracyjne w literaturze polskiej po 1939 roku. 

https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/plany-studiow-i-kursow-sylabusy/plany-studiow-i-i-ii-stopnia/
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W semestrach I i II studiów II stopnia studenci wybierają wykład do wyboru z zakresu 
literaturoznawstwa (semestr I, 25 godzin, 3 punkty ECTS) i językoznawstwa (semestr II, 25 godzin,  
3 punkty ECTS). Obecnie w ofercie wykładów do wyboru znajdują się odpowiednio:  

− wykład do wyboru z zakresu literaturoznawstwa: feministyczna krytyka literacka; literatura 
dokumentu osobistego; „Opisać Zagładę”. Analiza wątków holocaustowych w polskiej literaturze  
i sztuce; Holocaust representations (wykład w języku angielskim); 

− wykład do wyboru z zakresu językoznawstwa: etyka i etykieta językowa; komunikacja językowa; 
normatywne aspekty języka; Sprachkommunikation (wykład w języku niemieckim). 

Seminarium licencjackie na studiach I stopnia realizowane jest w semestrach IV – VI  
w wymiarze 75 godzin (sem. IV – 15 godzin, sem. V i VI – po 30 godzin; 13 punktów ECTS). 
Seminarium magisterskie na studiach II stopnia odbywa się w semestrach II – IV w wymiarze  
90 godzin (30 godzin w semestrze). Seminaria również powiązane są z zainteresowaniami 
badawczymi i dorobkiem kadry.  

Zajęcia na wybranej specjalności na studiach I stopnia realizowane są w sem. III – VI (II i III rok 
studiów). Zajęcia na specjalnościach: edytorsko-wydawnicza i krytycznoliteracka obejmują 330 godzin 
(28 ECTS). Na studiach II stopnia zajęcia w ramach specjalności odbywają się w sem. I – III. Zajęcia na 
specjalnościach: językoznawczej, literaturoznawczej, edytorstwie współczesnym obejmują 180 godzin 
(23 ECTS). Zajęcia na specjalności nauczycielskiej na studiach I i II stopnia realizowane są zgodnie  
z regułami i wymaganiami w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, zawartych 
w standardzie kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków 
studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy. 
Wykazy przedmiotów specjalnościowych znajdują się w planach studiów I i II stopnia.  

W programie studiów II stopnia na kierunku filologia polska zapewniono możliwość 
realizowania przez studentów przedmiotów do wyboru w języku obcym: wykład do wyboru  
z literaturoznawstwa – Holocaust representations (zajęcia w języku angielskim), wykład do wyboru  
z językoznawstwa – Sprachkommunikation (zajęcia w języku niemieckim). 

Treści programowe pozwalają na osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, co znajduje 
potwierdzenie w matrycach efektów uczenia się przy założeniu odpowiednich metod weryfikacji. 

Programy studiów podlegają stałej ewaluacji i doskonaleniu w powiązaniu z najnowszą wiedzą 
z zakresu poszczególnych dyscyplin – literaturoznawstwa i językoznawstwa, rozwojem naukowym  
i dorobkiem pracowników, a także – w powiązaniu z poszczególnymi aspektami oceny Wydziałowego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w szczególności opiniami studentów stanowiącymi wynik 
ankietyzacji, opiniami otoczenia społeczno-gospodarczego i wnioskami z okresowej samooceny 
kierunku.  

 
2.3. Harmonogram realizacji programu studiów 

 
Regulamin studiów zakłada, że studenci realizują program studiów, zatwierdzony uchwałą 

Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, w ramach kierunku studiów na określonym poziomie,  
w określonej formie, profilu kształcenia oraz specjalności uwzględnionej w programie studiów (pkt. 1 
§11 Regulaminu studiów). Student realizuje program studiów obowiązujący w roku akademickim,  
w którym rozpoczął studia (z wyłączeniem studentów z ponowną rejestracją na ten sam semestr, 
przeniesionych z kierunku na kierunek w ramach uczelni lub z innej uczelni, kontynuujących studia po 
urlopie albo wznowieniu studiów, których obowiązuje program studiów właściwy dla rocznika, na 
który student zostaje wznowiony lub przeniesiony) (pkt. 2 §11 Regulaminu studiów). Programy 
studiów publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej wydziału.  

Zajęcia na kierunku filologia polska realizowane są w cyklu roku akademickiego z podziałem na 
dwa semestry. Zajęcia trwają 15 tygodni dydaktycznych w semestrze. Zajęcia odbywają się zgodnie  
z obowiązującą w danym roku organizacją roku akademickiego zatwierdzaną zarządzeniem Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego i dostępną na stronie internetowej uczelni. Organizacja roku 
akademickiego obejmuje terminy zajęć dydaktycznych, przerw (wakacyjnych, świątecznych) oraz sesji 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001450/O/D20191450.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/
https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow
https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/plany-studiow-i-kursow-sylabusy/plany-studiow-i-i-ii-stopnia/
https://studenci.usz.edu.pl/organizacja-roku/
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egzaminacyjnych podstawowych i poprawkowych. W podziale roku akademickiego uwzględnia się 
również terminy dni rektorskich. 

Zgodnie z §12 Regulaminu studiów szczegółowy harmonogram zajęć jest ustalany przez 
dziekana wydziału po zasięgnięciu opinii odpowiedniego organu samorządu studenckiego. Informacja 
dotycząca harmonogramu zajęć podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej 
wydziału nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, którego dany harmonogram 
dotyczy (pkt. 1 §12 Regulaminu studiów). Zmiany w harmonogramie zajęć mogą być dokonywane po 
zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego przez dziekana wydziału lub osobę 
przez niego upoważnioną (pkt. 2 §12 Regulaminu studiów). Harmonogram zajęć wraz z opinią 
samorządu jest przekazywany prorektorowi ds. kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego.  
 
2.4. Formy i organizacja zajęć 

 
Zajęcia na kierunku filologia polska I i II stopnia prowadzone są w następujących formach: 

wykład, konwersatorium, ćwiczenia, lektorat, laboratorium, seminarium dyplomowe. Poszczególne 
formy prowadzenia zajęć dobierane są w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów 
uczenia się. Przedmioty mogą być realizowana w więcej niż jednej formie. 

Wykłady prowadzone w uczelni są otwarte, prowadzą je osoby z co najmniej stopniem 
naukowym doktora. W przypadku innych form dydaktycznych mogą one mieć status otwartych za 
zgodą prowadzącego zajęcia (§15 Regulaminu studiów). Student uczestniczy obowiązkowo we 
wszystkich formach zajęć innych niż wykłady. 

W formie wykładów realizowane są w szczególności przedmioty podstawowe (np. historia 
filozofii, wiedza o kulturze, historia Polski – na studiach I stopnia; teoria kultury – na studiach  
II stopnia) i kierunkowe (np. historia literatury polskiej, literatura powszechna, literatura 
środkowoeuropejska, historia języka polskiego, kultura języka – na studiach I stopnia; literatura  
i ideologia, długie trwanie romantyzmu, dyskursy późnej nowoczesności, teorie językoznawcze, 
lingwistyka kulturowa – na studiach II stopnia), przedmioty wprowadzające zagadnienia teoretyczne 
na specjalnościach (w zależności od wybranej specjalności) oraz przedmioty do wyboru (wykład 
ogólnouczelniany – na studiach I stopnia; wykłady do wyboru z literaturoznawstwa i językoznawstwa 
– na studiach II stopnia). Część przedmiotów, w szczególności obejmujących obszerny zakres treści 
programowych, realizowana jest w dwóch formach, tj. w formie wykładu i konwersatorium. 
Konwersatoria pozwalają na rozwinięcie wiedzy zdobywanej przez studentów podczas wykładów  
z uwzględnieniem praktycznych aspektów jej zastosowania. Forma zajęć konwersatoryjnych jest 
również stosowana na specjalnościach.  

W formie lektoratów realizowane są zajęcia językowe (język obcy, łacina). W formie ćwiczeń 
odbywają się zajęcia wychowania fizycznego, a także – technologie informacyjne (na studiach  
I stopnia) i określone zajęcia na specjalności nauczycielskiej (na studiach I i II stopnia). Ponadto część 
zajęć w ramach tej specjalności, tj. dydaktyka przedmiotu w szkole podstawowej (na studiach  
I stopnia) i ponadpodstawowej (na studiach II stopnia) jest realizowana w formie laboratoriów.  
 
2.5. Metody uczenia się 
 

Stosowane metody uczenia się dobierane są w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych 
efektów uczenia się i zostały określone w sylabusach poszczególnych przedmiotów.  

Podczas zajęć prowadzonych w formie wykładów wykorzystywane są takie metody jak: wykład 
konwencjonalny – informacyjny i problemowy, prezentacje multimedialne.  

Zajęcia realizowane w formie wykładów pozwalają realizować w szczególności efekty uczenia 
się w zakresie wiedzy. Dla przykładu na studiach I stopnia efekty uczenia się K_W01 (zna i rozumie  
w zaawansowanym stopniu wybrane obszary wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, 
w tym fakty, zjawiska, teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi) i K_W05 (zna i rozumie 
wpływ czynników historycznych i społeczno-kulturowych na rozwój literatury i języka) są realizowane 
m.in. w ramach wykładów z historii literatury polskiej (w zakresie literaturoznawstwa) i historii języka 

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-stacjonarne
https://hum.usz.edu.pl/studenci/plany-zajec-studia-stacjonarne
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
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polskiego (w zakresie językoznawstwa). Efekt uczenia się K_W04 (zna i rozumie związki literatury 
polskiej z historia, kultura i literatura powszechna) jest uzyskiwany przez studentów podczas 
wykładów z literatury powszechnej i literatury środkowoeuropejskiej. Natomiast efekt uczenia się 
K_W06 (zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej kultury i cywilizacji i ich oddziaływanie 
na literaturę i język) jest realizowany m.in. w ramach wykładów z historii filozofii i wiedzy o kulturze. 

Na studiach II stopnia efekt uczenia się K_W01 (zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane 
obszary zaawansowanej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, w tym fakty, 
zjawiska, teorie wyjaśniające złożone zależności miedzy literatura, językiem a kulturą) uzyskiwany jest 
w ramach wykładów: długie trwanie romantyzmu (w zakresie literaturoznawstwa) i lingwistyka 
kulturowa (w zakresie językoznawstwa). Efekt uczenia się K_W01 realizowany jest  
w ramach wszystkich wykładów do wyboru z literaturoznawstwa i językoznawstwa. Do większości 
przypisany został również efekt uczenia się K_W03 (zna i rozumie w pogłębionym stopniu 
terminologię z zakresu badan nad literatura, językiem i ich kontekstami). Efekt uczenia się K_W06 
(zna i rozumie prawa rządzące związkami kultury i literatury polskiej z historia, kultura i literatura 
powszechna dzięki pogłębionej i rozszerzonej wiedzy o najnowszej literaturze i wydarzeniach z życia 
literackiego) przypisany jest do wykładów: literatura i ideologia oraz dyskursy późnej nowoczesności. 
Efekt uczenia się K_W10 (zna i rozumie w pogłębionym stopniu przedmiot, metodologie w wybranym 
zakresie filologii polskiej niezbędne dla samodzielnej lub zespołowej realizacji złożonego zadania 
badawczego lub projektu), powiązany z przygotowaniem do własnej działalności naukowej, studenci 
uzyskują w ramach wykładu teorie językoznawcze. 

Na zajęciach prowadzonych w formie konwersatoriów stosowane są metody wprowadzające 
np. elementy wykładu konwersatoryjnego i prezentacje. Połączone są one z metodami 
dyskursywnymi, dyskusją, omówieniem poleconej literatury przedmiotu, lekturą tekstów i pracą  
z tekstem. Praktyczne umiejętności są nabywane przez studentów również dzięki stosowaniu metod 
analitycznych i interpretacyjnych, tj. poprzez analizę i interpretację dzieła literackiego, interpretację 
tekstu dramatycznego, analizę innych rodzajów tekstów, w tym – tekstów publicystycznych, 
użytkowych i tekstów kultury, analizę zawartości słowników, analizę przypadku. Ponadto 
wykorzystywane są metody aktywizujące obejmujące w szczególności zajęcia praktyczne, a także 
metody kształtujące kompetencje społeczne studentów w zakresie współpracy tj. praca w grupach, 
projekt. Szczegółowe przypisanie efektów uczenia się – w zakresie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych – osiąganych w toku realizacji poszczególnych przedmiotów zawierają 
odpowiednie matryce efektów uczenia się stanowiące załączniki do programu studiów. 

Zajęcia o charakterze warsztatowym, w szczególności realizowane w ramach poszczególnych 
specjalności, nastawione są na wykorzystanie metod umożliwiających zdobycie określonych 
umiejętności – zgodnie z założeniami sylabusa danego przedmiotu. Można wśród nich wymienić 
ćwiczenia językowe i redakcyjne, tworzenie tekstów własnych. Metody stosowane na tego rodzaju 
zajęciach pozwalają osiągać specjalnościowe efekty uczenia się właściwe dla danej specjalności. 

Podczas seminariów dyplomowych – licencjackiego (na studiach I stopnia) i magisterskiego (na 
studiach II stopnia) – stosowane są metody pozwalające na przygotowanie studentów do napisania 
prac dyplomowych (np. prezentacja, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe). Efekty uczenia się  
w zakresie wiedzy obejmują na studiach I stopnia znajomość językoznawczych lub 
literaturoznawczych metod, terminologii, zasad analizy i interpretacji tekstów kultury dotyczących 
zagadnień, z którego przygotowywana jest praca licencjacka (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, 
K_W05) oraz wiedzę na temat kształtowania dłuższej pisemnej wypowiedzi naukowej (K_W01, 
K_W02, K_W09). Student nabywa umiejętności m.in. w zakresie zbierania, oceniania, analizowania  
i selekcjonowania materiału badawczego odpowiedniego do postawionego problemu 
językoznawczego lub literaturoznawczego (K_U01, K_U03), a także krytycznego analizowania 
podstawowej literatury przedmiotu dotyczącej badanego zagadnienia (K_U04, K_U08) oraz 
zebranego materiału (K_U01, K_U06, K_U08). Potrafi również w stopniu podstawowym operować 
stylem naukowym i terminologią naukową (K_U02). Osiągane efekty uczenia się prowadzą do 
wykształcenia umiejętności niezbędnych do napisania samodzielnie pracy naukowej. W zakresie 
kompetencji społecznych student uczy się przyjmowania konstruktywnej krytyki dotyczącej pracy 
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badawczej (K_K01, K_K06), kierowania się rzetelnością w pracy naukowej (K_K01, K_K04, K_K06) oraz 
bronienia własnego stanowiska (K_K02, K_K03, K_K06). Na studiach II stopnia wśród efektów uczenia 
się w zakresie wiedzy wskazano m.in. rozumienie w stopniu pogłębionym wybraną metodologię 
językoznawczą lub literaturoznawczą (K_W01 – K_W07) oraz znajomość terminologii językoznawczej  
i literaturoznawczej na poziomie rozszerzonym (K_W03). Wśród umiejętności wskazuje się  
w szczególności przygotowywanie prac dotyczących zagadnień języka, literatury lub kultury (K_U01 – 
K_U05, K_U08), a także – posługiwanie się pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą realizowanego 
w sposób pisemny tematu (K_U01 – K_U05). Nabywane kompetencje społeczne to gotowość do 
krytycznej oceny swojej wiedzy i pogłębiania jej (K_K01, K_K02) oraz przestrzeganie i rozwijanie etyki 
zawodowej w wybranych sferach działalności naukowej (K_K07). 

Kształcenie językowe realizowane w ramach lektoratów języków obcych prowadzone jest  
z wykorzystaniem metod obejmujących: konwersacje; symulację scenek z życia codziennego, 
słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości, oglądanie krótkich filmów, czytanie, analiza i tłumaczenie 
tekstów, ćwiczenia gramatyczne, pisanie tekstów; prezentacje samodzielnie opracowanych 
zagadnień. W ramach kształcenia językowego na studiach I stopnia studenci osiągają efekty na 
poziomie P6S_UK charakterystyk PRK – efekt uczenia się K_U06 (potrafi posługiwać się językiem 
obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w sferze właściwej dla wybranej działalności zawodowej związanej ze 
studiami polonistycznymi). Natomiast na studiach II stopnia odpowiednio realizują kształcenie na 
poziomie P7S_UK charakterystyk PRK – efekt uczenia się K_U06 (potrafi posługiwać się językiem 
obcym, właściwym dla wybranej sfery działalności związanej z wykształceniem polonistycznym, 
zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego). 

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-
CoV-2 wykorzystywano metody i techniki kształcenia na odległość. 

 
2.6. Metody i techniki kształcenia na odległość 

 
Zgodnie z pkt. 1 §20 Regulaminu studiów zajęcia na studiach mogą odbywać z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania 
zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami 
prowadzącymi zajęcia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szkolnictwa wyższego.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zajęcia dydaktyczne prowadzone  
w formie bezpośredniego kontaktu w Uniwersytecie Szczecińskiem dla studentów, doktorantów, 
kursantów i słuchaczy studiów podyplomowych zawieszono zarządzeniem nr 28/2020 Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego z późniejszymi zmianami. Sposób realizacji treści programowych oraz potwierdzanie 
efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych Rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego określił w osobnym zarządzeniu nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami. Przyjęte w uczelni rozwiązania 
obejmowały początkowo udostępnianie materiałów za pośrednictwem platformy e-learningowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego – Moodle (https://e-studia.usz.edu.pl).  

W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej dalsze wytyczne zostały zawarte w piśmie 
prorektora ds. kształcenia US do pracowników i studentów US z dnia 8 kwietnia 2020 roku, które 
regulowało kwestie prowadzenia procesu kształcenia zgodnie z organizacją roku akademickiego oraz 
planowej realizacji treści programowych i efektów uczenia się określonych dla poszczególnych 
przedmiotów. Rozpoczęto prowadzenie zajęć w systemie on-line jako adekwatnym do realizacji 
zakładanych efektów uczenia się. Zajęcia zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość były prowadzone z wykorzystaniem platformy MS Teams. 

Sposób prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 regulowało zarządzenie  
nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 września 2020 roku w sprawie ustalenia 
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sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku  
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgodnie z pkt. 1 ust. 3 §1 zarządzenia zajęcia prowadzone  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywały się za pośrednictwem MS 
Teams zgodnie z rozkładem zajęć przyjętym na danym kierunku, formie i roku, a materiały 
dydaktyczne były umieszczane w zakładce Pliki. Wykorzystanie innych metod i technik kształcenia na 
odległość wymagało indywidualnej zgody dziekana wydziału. W formie bezpośredniego kontaktu były 
realizowane zajęcia dydaktyczne, które nie mogły być realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (np. zajęcia praktyczne typu laboratoria, zajęcia terenowe itp.) za zgodą 
dziekana wydziału i po uzyskaniu opinii samorządu studenckiego. Programy studiów na kierunku 
filologia polska nie przewidują tych form zajęć. Zaliczenia przedmiotów i egzaminy w trakcie sesji 
egzaminacyjnej odbywały się w formie zdalnej. Zmiana formy zaliczenia lub egzaminu wymagała 
zgody dziekana i studentów. Szczegółowe zasady realizacji treści programowych oraz potwierdzanie 
efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych precyzował komunikat nr 4/2020 Prorektora  
ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad i procedury przeprowadzania zaliczeń 
końcowych i egzaminów w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Natomiast kwestie realizacji praktyk nauczycielskich i nienauczycielskich zostały uregulowane  
w komunikacie nr 1/2020 Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie realizacji 
praktyk nauczycielskich w okresie ograniczonego funkcjonowania uczelni wyższych i placówek 
oświatowych i komunikacie nr 2/2020 Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego 
dotyczący realizacji praktyk zawodowych nienauczycielskich w okresie kształcenia zdalnego  
w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Zajęcia w trybie zdalnym podlegały bieżącej ewaluacji. Prowadzący sporządzali na bieżąco 
raporty z prowadzenia zajęć zdalnych (rejestr zajęć on-line zgodnie z obowiązującym na wydziale 
formularzem), wybrane zajęcia podlegały hospitacjom, prowadzono również ankietyzację studentów. 

Studenci pozostawali również w stałym kontakcie zdalnym z opiekunami poszczególnych 
roczników studiów na kierunku filologia polska i koordynatorem kierunku, którzy udzielali im 
niezbędnego wsparcia w zakresie kształcenia na odległość. 

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022 zaplanowano w trybie bezpośrednim. Organizację 
zajęć regulują zarządzenie Rektora nr 193/2021 i komunikat 7/2021 Prorektora ds. Kształcenia. 

 
2.7. Dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych 

studentów 
 

W określonych sytuacjach studenci kierunku mogą realizować studia na zasadach innych niż 
ogólne. Zgodnie z §22 Regulaminu studiów studenci mogą wnioskować o indywidualną organizację 
studiów (IOS). Wśród przesłanek uprawniających do ubiegania się o IOS są w szczególności: ciąża, 
bycie rodzicem, wychowywanie dziecka przez studenta, pełnienie opieki nad chorym członkiem 
najbliższej rodziny, posiadanie orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów (z możliwością przyznania 
IOS na każdym z nich); zaangażowanie w pracę organizacji naukowych, społecznych i artystycznych 
(po przedłożeniu zaświadczenia wystawionego przez uprawniony do tego organ), działalność  
w organizacjach sportowych lub reprezentacjach sportowych (po przedłożeniu zaświadczenia 
wystawionego przez związek sportowy lub Akademicki Związek Sportowy), wybitne osiągnięcia  
w nauce i uzyskanie średniej minimum 4,0 ocen za poprzedni semestr. Porozumienie, które jest 
zawierane pomiędzy studentem a prowadzącym zajęcia, obejmuje sposób uczestnictwa w zajęciach 
dydaktycznych i formy realizowania obowiązków studenckich. 

Studia mogą być również realizowane według indywidualnego programu studiów (IPS),  
o którym mowa w §23 Regulaminu studiów. Przesłankami do otrzymania IPS są w szczególności 
wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub osiągnięcia artystyczne, uczestniczenie w wymianie 
organizowanej przez uczelnię (krajowej lub zagranicznej), sytuacja studenta ze szczególnymi 
potrzebami, wynikającymi ze stanu zdrowia (po uzyskaniu opinii kierownika Działu ds. Osób 
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Niepełnosprawnych), specyfika utworzonych w uczelni studiów, w toku których realizacja programu 
studiów wymaga zmiany organizacyjnej tych studiów, uczestniczenie w prowadzeniu badań 
naukowych w projekcie finansowanym przez instytucje zagraniczne, międzynarodowe lub instytucje 
krajowe np. NCN, NCBiR, NPRH, z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i EFTA. 

Indywidualna organizacja studiów lub indywidualny program studiów są przyznawane przez 
prodziekana ds. studenckich na wniosek studenta. Po uzyskaniu opinii rady dydaktycznej dziekan 
wyznacza opiekuna naukowego dla studenta, który otrzymał zgodę na IPS. Opiekun naukowy 
przygotowuje indywidualny plan studiów i uzgadnia go z właściwym zespołem kierunku. Następnie 
zostaje on zaopiniowany przez radę dydaktyczną i zatwierdzony przez prodziekana ds. studenckich 
(pkt. 3 i 4 §23 Regulaminu studiów). Szczegółowe warunki realizacji IOS i IPS określa Regulamin 
studiów. 

Uniwersytet Szczeciński nie wprowadza ograniczeń związanych ze stanem zdrowia kandydata. 
Osoby z niepełnosprawnościami mogą podejmować studia na dowolnym kierunku. §6 Regulaminu 
studiów zakłada podejmowanie przez uczelnię działań zmierzających do organizacji i właściwej 
realizacji procesu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnością i szczególnymi potrzebami, w tym 
dostosowania wewnętrznych aktów prawnych uczelni oraz warunków odbywania studiów do rodzaju 
niepełnosprawności.  

Zgodnie z §26 pkt. 2 Regulaminu studiów studenci z niepełnosprawnością, potwierdzoną 
odpowiednim dokumentem, mają prawo m.in. do uczestnictwa w zajęciach na szczególnych 
warunkach oraz indywidualnych form i terminów zaliczeń, a także – innych form ułatwień  
w studiowaniu (por. ust. 2-8). Działania te wspiera powołany w ramach uczelni Dział ds. Osób 
Niepełnosprawnych, który wspomaga dostosowanie procesu kształcenia do możliwości studenta oraz 
działa na rzecz zwiększenia dostępności i wyrównania szans edukacyjnych. Oferuje on studentom  
z niepełnosprawnościami, napotykającym trudności w realizacji programu studiów, niezbędne formy 
wsparcia w procesie kształcenia. Ze wsparcia mogą korzystać również osoby nieposiadające 
formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, ale również przewlekle chore czy niepełnosprawne 
tymczasowo. Uczelnia zapewnia możliwość korzystania ze wsparcia asystentów dydaktycznych. 
Asysta może dotyczyć pomocy w dotarciu na zajęcia objęte planem studiów oraz przemieszczaniu się 
podczas i pomiędzy zajęciami, a także – w sporządzaniu notatek, korzystaniu z biblioteki, załatwianiu 
spraw w dziekanacie lub podczas konsultacji z prowadzącymi zajęcia. Indywidualne podejście do 
studenta pozwala efektywnie wspierać jego ścieżkę edukacyjną (por. informacje w kryterium 8). 
 
2.8. Praktyki zawodowe 

 
W ramach każdej specjalności na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska student 

realizuje praktykę zawodową, w tym praktykę psychologiczno-pedagogiczną i praktykę dydaktyczną 
(w ramach specjalności nauczycielskiej). Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu 
kształcenia, pełnią również ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów  
i – jako wynikające z toku studiów – podlegają zaliczeniu na ocenę. 

Praktyka zawodowa na studiach I stopnia filologii polskiej na specjalnościach edytorsko-
wydawniczej i krytycznoliterackiej trwa 4 tygodnie, odbywa się po zaliczeniu III semestru tj.  
w IV, V lub VI semestrze i obejmuje co najmniej 140 godzin. W semestrze VI studentowi naliczane są 
punkty ECTS (6 ECTS). Na studiach II stopnia praktyka zawodowa na specjalnościach: edytorstwo 
współczesne, literaturoznawczej, językoznawczej realizowana jest w semestrze III w wymiarze  
60 godzin (2 tygodnie). Ocena wpisywana jest w semestrze III, naliczane są 3 punkty ECTS. 

Szczegółowe zasady realizacji praktyk niedydaktycznych określają regulaminy praktyk 
zawodowych stanowiące odpowiednio: dla studiów I stopnia –  załącznik do uchwały nr 5/V/2020 
Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego US z dnia 23 stycznia 2020 roku; dla studiów II stopnia 
– załącznik do uchwały nr 31/VII/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego US z dnia  
16 kwietnia 2020 roku. Regulaminy praktyk zawodowych są dostępne na stronie wydziału.  

Praktyka ma na celu w szczególności zapoznanie studentów z organizacją i funkcjonowaniem 
różnych typów instytucji kultury, oświaty, wydawnictw, mediów tradycyjnych i elektronicznych, 
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placówek samorządu lokalnego lub organizacji pozarządowych oraz zastosowanie wiedzy 
merytorycznej podczas realizacji czynności i zadań związanych z praktyką zawodową. Wyznaczani są 
opiekunowie praktyk z ramienia uczelni i instytucji, w której realizowana jest praktyka (zatrudniony  
w pełnym wymiarze czasu pracy i mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie).  

Podczas praktyki student zapoznaje się z zasadami, celami i sposobami funkcjonowania 
instytucji, uczestnikami działalności instytucji, sposobami komunikacji profesjonalnej, 
wykorzystywanymi metodami i narzędziami. Do jego zadań należy planowanie działań związanych  
z charakterem instytucji i wykonywanie ich pod kierunkiem opiekuna. 

Na studiach I stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej praktyka realizowana jest  
w następującym wymiarze godzin: 

− praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła w wymiarze  
30 godz. (2 tygodnie) w semestrze IV, kończy się zaliczeniem z oceną (2 punkty ECTS); 

− praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła w wymiarze 60 godz. (4 tygodnie) 
w semestrze IV, kończy się zaliczeniem z oceną (6 punktów ECTS). 

Natomiast na studiach II stopnia praktyka w ramach specjalności nauczycielskiej obejmuje: 

− praktykę zawodową psychologiczno-pedagogiczną w szkole ponadpodstawowej, ciągłą  
w wymiarze 30 godz. (2 tygodnie) w semestrze I, kończy się zaliczeniem z oceną (2 punkty ECTS); 

− praktykę zawodową dydaktyczną w szkole ponadpodstawowej, ciągłą w wymiarze 60 godz.  
(4 tygodnie) w semestrze III, kończy się zaliczeniem z oceną (5 punktów ECTS). 

Praktyki realizowane są pod kierunkiem opiekunów praktyk psychologiczno-pedagogicznych  
i dydaktycznych z ramienia uczelni i szkoły, w której realizowana jest praktyka. W przypadku praktyk 
zawodowych dydaktycznych opiekunem praktyk może być nauczyciel zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy, posiadający uprawnienia do nauczania przedmiotu na właściwym poziomie 
systemu szkolnictwa i mający co najmniej 3-letnie doświadczenie w jego prowadzeniu. 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna jest obowiązkowa zgodnie z wymaganiami programu 
studiów I i II stopnia niezbędnymi do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych. Celem praktyki 
jest kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych studenta. Obejmuje ona zapoznanie się 
ze specyfiką pracy szkoły podstawowej (studia I stopnia) i ponadpodstawowej (studia II stopnia). 
Student poznaje sposób funkcjonowania szkoły, organizację procesów pedagogicznych i prowadzonej 
dokumentacji, uczestniczy w realizowanych przez szkołę zadaniach opiekuńczo-wychowawczych.  

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje w szczególności: hospitowanie i prowadzenie 
lekcji wychowawczych, poznawanie dokumentacji wychowawcy, zajęcia w świetlicy szkolnej  
i z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, sprawowanie opieki nad grupą poza terenem szkoły, 
uczestnictwo w zebraniu z rodzicami oraz zajęcia pozalekcyjne.  

Regulaminy praktyki zawodowej dydaktycznej dla specjalności nauczycielskiej na kierunku 
filologia polska, studia I i II stopnia zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego 
do wykonywania zawodu nauczyciela i zatwierdzone uchwałą nr 22/IV/2019 Rady Dydaktycznej 
Wydziału Humanistycznego US z dnia 19 grudnia 2019 roku (załączniki 15 i 16). Praktyka zawodowa 
dydaktyczna jest obowiązkowa dla studentów specjalności nauczycielskiej na studiach I i II stopnia.  

Efekty realizowanych praktyk dydaktycznych to w szczególności poznanie przez studenta 
organizacji i funkcjonowania różnych typów szkół, praktyczne zastosowanie wiedzy merytorycznej  
i metodycznej podczas prowadzonych zajęć szkolnych, obserwacja i analiza pracy nauczyciela  
i uczniów oraz poznanie pracy wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego 
czy kół zainteresowań. Studenci podczas praktyk zawodowych dydaktycznych nabywają umiejętności 
planowania, organizacji pracy, prowadzenia i dokumentowania zajęć. Warunkiem zaliczenia praktyki 
jest terminowe złożenie przez studenta dokumentacji z przebiegu praktyki. 

Dobór instytucji, w których realizowane są praktyki nauczycielskie realizowane na kierunku 
filologia polska, obejmuje szkoły odpowiedniego etapu edukacyjnego w Szczecinie i regionie: 

− szkoły podstawowe (SP nr 7 w Szczecinie, SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie,  
SP z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Witkiewicza 40 w Szczecinie, SP nr 56 im. kpt. Ż.W.  
K. Maciejewicza w Szczecinie, SP nr 61 w Szczecinie, SP nr 2 w Gryfinie, SP nr 3 w Gryfinie,  
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SP nr 4 w Gryficach, SP im. Mieszka I w Mieszkowicach, SP im. Kornela Makuszyńskiego  
w Radowie Małym, SP w Pyrzycach, ul. Rejtana 6, SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  
w Stargardzie, SP im. Jana Pawła II w Orzechowie, SP im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Słupi Wielkiej), 

− gimnazja (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – Gimnazjum nr 17 w Szczecinie, Gimnazjum  
nr 21 w Szczecinie, Gimnazjum nr 27 w Szczecinie, Gimnazjum Katolickie w Stargardzie), 

− licea (I LO w Szczecinie, II LO w Szczecinie, IV LO w Szczecinie, VI LO w Szczecinie, VII LO im. K.K. 
Baczyńskiego w Szczecinie, XIII LO przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, XXIII 
LO w Szczecinie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, LO w Zespole Szkół Salezjańskich  
w Szczecinie, II LO w Stargardzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Gryfinie ul. Łużycka 91). 

W ramach specjalności edytorsko-wydawniczej studenci odbywają praktyki w wydawnictwach 
(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we 
Wrocławiu; Wydawnictwo Waneko Sp. z o.o., ul. Trzcinowa 27 w Warszawie). Studenci realizują 
również praktyki w instytucjach medialnych (np. redakcji Polskiego Radia Szczecin, Głosu 
Szczecińskiego, Kuriera Szczecińskiego, Dziennika Stargardzkiego, Dziennika Nowogardzkiego), 
agencjach reklamowych (Grafika i projektowanie – Agencja Reklamowa), stowarzyszeniach 
(Stowarzyszenie Media Dizajn, Fundacja Szczecińska w Szczecinie) i instytucjach kultury (Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, księgarnia ,,Między wierszami‘’). 

 
2.9. Organizacja procesu nauczania i uczenia się 

 
Organizacji procesu nauczania i uczenia się służy odpowiednio opracowany harmonogram 

zajęć. Zajęcia na studiach stacjonarnych planowane są w układzie tygodniowym i odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 20.15. Realizowane są zwykle w modułach 1,5-godzinnych, 
pomiędzy którymi są 15-minutowe przerwy. Do rozkładu zajęć dostosowywane są również 
przedmioty ogólnouczelniane, lektoraty języków obcych czy zajęcia wychowania fizycznego w sposób 
umożliwiający studentom optymalne wykorzystywanie czasu na udział w zajęciach i pracę własną.  

Zgodnie z §17 Regulaminu studiów zasady podziału na grupy studenckie w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów zajęć dydaktycznych określa rektor w drodze zarządzenia (zarządzenie nr 
28/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zajęć 
dydaktycznych i liczebności grup studenckich). W wykładach uczestniczą wszyscy studenci danego 
roku na kierunku i specjalności. Na pozostałych formach zajęć wprowadzono ograniczenia liczebności 
grup studenckich. Podziału na grupy dokonuje dziekan lub w – w przypadku zajęć realizowanych 
przez wspomagające jednostki organizacyjne – kierownik danej jednostki. Liczebność grup jest 
monitorowana i korygowana, jeśli zaistnieje taka potrzeba w związku ze zmianą liczby studentów. 

Na przedmioty do wyboru i specjalności odbywają się zapisy za pośrednictwem systemu 
informatycznego uczelni na zasadach określonych przez dziekana wydziału. Na studiach I i II stopnia 
zapisy odbywają się w semestrze poprzedzającym rok akademicki, w którym będą odbywały się 
zajęcia. Studenci I roku studiów I i II stopnia dokonują zapisów podczas dni adaptacyjnych.  

Informacja o zapisach na przedmioty do wyboru i specjalności podawana jest do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej wydziału, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zapisów. 

W ramach dostosowania procesu uczenia się do indywidualnych potrzeb studentów uczelnia 
zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami w czasie konsultacji (w ramach 
obowiązkowych godzin konsultacji na wydziale). O obowiązku prowadzenia konsultacji przez 
nauczycieli akademickich stanowi §38 zarządzenia nr 132/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 
z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie 
Szczecińskim. Nauczyciele akademiccy prowadzą obowiązkowo 2 godziny dydaktyczne konsultacji  
w każdym tygodniu w terminach podawanych na początku każdego semestru i publikowanych na 
stronie internetowej wydziału oraz są dostępni dla studentów na dyżurze dydaktycznym (czwartek, 
godz. 11.45–13.15). Podczas ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni konsultacje odbywały się zdalnie.  

Organizacja procesu nauczania i uczenia się może zostać również dostosowana (na określonych 
w Regulaminie studiów zasadach) do indywidualnych potrzeb studentów poprzez indywidualną 

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13675/zarzadzenie-nr-28-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13675/zarzadzenie-nr-28-2021
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organizację studiów (IOS) lub realizację studiów według indywidualnego programu studiów (IPS) 
(opisane w kryterium 2, punkt 2.7). 

Godziny pracy sekcji ds. studenckich i Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu 
Szczecińskiego, zlokalizowanych w Kampusie Uniwersyteckim przy al. Piastów, dostosowane są do 
harmonogramów zajęć, w sposób umożliwiający korzystanie z nich studentom. Należy podkreślić, że 
w okresie realizacji zajęć w trybie zdalnym biblioteka oferowała studentom wsparcie w procesie 
uczenia się poprzez usługę „Zamów skan”. Polegała ona na skanowaniu pojedynczych rozdziałów 
monografii, artykułów z czasopism i fragmenty książek na potrzeby dydaktyczne studentów 
(szczegółowe informacje w kryterium 8). 

Organizację sesji egzaminacyjnej określa dziekan najpóźniej na miesiąc przed jej rozpoczęciem 
(§39 Regulaminu studiów) po konsultacji z egzaminatorami i zasięgnięciu opinii samorządu 
studenckiego. W harmonogramie sesji na studiach stacjonarnych zachowywany jest co najmniej 
jeden dzień przerwy pomiędzy egzaminami. Jednego dnia student przystępuje do jednego egzaminu. 

W sprawach związanych z organizacją studiów studentów wspiera opiekun roku powoływany 
przez dziekana i realizujący wyznaczony zakres obowiązków (§18 Regulaminu studiów). 

 
2.10. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 
ust. 1 powołanej ustawy 

 
Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu reguluje 

rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie art. 68 ust. 3 pkt.  
4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. 
zm. 2). Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunki filologia polska 
realizowane jest w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach I i II stopnia i obejmuje 
przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne. Efekty uczenia się przewidziane do realizacji w ramach 
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela są zgodne z rozporządzeniem.  

Kształcenie nauczycielskie na studiach I stopnia obejmuje 410 godzin (28 ECTS) i jest 
realizowane w formie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (pedagogika ogólna  
i pedagogika szkoły podstawowej, psychologia ogólna i psychologia szkoły podstawowej)  
i przygotowania dydaktycznego. W ramach przygotowania dydaktycznego realizowane są podstawy 
dydaktyki i emisja głosu, a także – przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu (dydaktyka 
przedmiotu w szkole podstawowej, konwersatoria z zakresu nauczania literatury i języka polskiego). 
Studenci realizują również praktykę zawodową psychologiczno-pedagogiczną w szkole podstawowej 
(ciągła, 30h) i praktykę zawodową dydaktyczną w szkole podstawowej (ciągła, 60h).  

Na studiach II stopnia kształcenie nauczycielskie obejmuje 280 godzin (23 ECTS). W ramach 
przygotowania psychologiczno-pedagogicznego realizowane są przedmioty: pedagogika szkoły 
ponadpodstawowej i psychologia szkoły ponadpodstawowej. Natomiast w ramach przygotowania 
dydaktycznego studenci uczestniczą w zajęciach emisji głosu oraz wykładach, ćwiczeniach  
i laboratoriach z zakresu dydaktyki przedmiotu w szkole ponadpodstawowej, a także – realizują 
zajęcia: metoda projektu w szkole ponadpodstawowej i ewaluacja pracy dydaktycznej. Praktyka na 
studiach II stopnia realizowana jest w formie praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej  
w szkole ponadpodstawowej (ciągła, 30h) i praktyki zawodowej dydaktycznej w szkole 
ponadpodstawowej (ciągła, 60h) (por. załącznik: zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 
– tabela 5). 

Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i inne osoby posiadające 
kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych 
zajęć. Praktyki zawodowe są integralne z dydaktyką przedmiotu nauczania i odbywają się  

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
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w odpowiednim typie placówki systemu oświaty na danym poziomie kształcenia (szczegółowe 
informacje na temat praktyk zawiera kryterium 2, punkt 2.8).  
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

3.1. Wymagania stawiane kandydatom, warunki rekrutacji na studia oraz kryteria kwalifikacji 
kandydatów na każdy z poziomów studiów 

 
Rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022 była prowadzona w oparciu o uchwałę  

nr 65/2021 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów kwalifikacji na studia pierwszego i drugiego 
stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 
2021/2022 (na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz art. 79 ust. 5aa ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 
roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 737 ze zm.). Rekrutację w Uniwersytecie Szczecińskim przeprowadzają komisje 
rekrutacyjne.  

Szczegółowy harmonogram terminów rekrutacyjnych określa odrębne zarządzenie nr 
114/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie szczegółowego 
harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne 
pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022.  

Na studia I stopnia na kierunku filologia polska może być przyjęta osoba posiadająca 
świadectwo dojrzałości lub inny dokument wskazany w przepisach dotyczących szkolnictwa 
wyższego. Na studia II stopnia na kierunku filologia polska może być przyjęta osoba, która posiada 
dyplom ukończenia studiów (§2 Regulaminu studiów). Szczegółowe zasady przyjmowania na studia 
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Senat Uniwersytetu Szczecińskiego. Na 
studia można zostać przyjętym na podstawie rekrutacji, potwierdzenia efektów uczenia się lub 
przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej  §3 Regulaminu studiów).  

Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego w ramach rekrutacji na kierunek filologia 
polska jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Przyjęcie kandydata na 
pierwszy rok studiów I stopnia następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego obejmującego 
konkurs ocen na świadectwie dojrzałości z poszczególnych przedmiotów: grupa I: język polski; grupa 
II: język obcy nowożytny: dowolny; grupa III: historia lub wiedza o społeczeństwie. Do postępowania 
kwalifikacyjnego na studia II stopnia mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia 
studiów co najmniej I stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana 
według wzoru: W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie: O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia; Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej I stopnia, potwierdzona przez 
uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.  

Wyniki postępowania rekrutacyjnego liczone są w skali punktowej. Algorytm do obliczania 
wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego, obowiązujący na 
wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych 
studiów magisterskich, stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 65/2021 Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego z dnia 27 maja 2021 roku. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście, która jest 
sporządzona według liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym na kierunku studiów.  

 
3.2. Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 

uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej 
 

Zgodnie z §58 Regulaminu studiów student może przenieść się na Uniwersytet Szczeciński  
z innej uczelni, również uczelni zagranicznej, nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego semestru 
studiów. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje prodziekan ds. studenckich, wyznaczając 
różnice programowe po konsultacji z zespołem kierunku.  
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Zasady, warunki i tryb uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji 
uzyskanych w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej określa §24 Regulaminu studiów. 
Prodziekan ds. studenckich może przyznać odrębny program studiów studentowi, który został 
przyjęty na dany kierunek w wyniku uznania efektów uczenia się. W takiej sytuacji powoływany jest 
opiekun naukowy, który ustala program studiów zgodny z efektami uczenia się określonymi  
w programie studiów. Student przenoszący się z innej uczelni składa wniosek z uzasadnieniem, indeks 
zawierający poświadczenie zaliczenia co najmniej pierwszego semestru studiów oraz zaświadczenie  
o wypełnieniu zobowiązań wobec uczelni, z której student się przenosi. 

Tryb uznawania zajęć określa §32 Regulaminu studiów. Oceny uzyskane przez studenta 
przenoszącego się z innej uczelni krajowej lub zagranicznej są uznawane przez prodziekana ds. 
studenckich w uzgodnieniu z właściwym koordynatorem zgodnie z efektami uczenia się na danym 
kierunku (naliczane są również odpowiednio punkty ECTS). 
 
3.3. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 

poza systemem studiów 
 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się 
poza systemem studiów reguluje uchwała nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 
września 2019 roku w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie 
uczenia się poza systemem studiów.  

Uchwała stanowi, że potwierdzenie efektów uczenia polega na odniesieniu rzeczywistej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby do efektów uczenia się zdefiniowanych 
na określonym kierunku i poziomie. Na tej podstawie może zostać dokonane zaliczenie określonych 
przedmiotów (w wymiarze nie większym niż 50% punktów ECTS). Kandydat może ubiegać się  
o potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku i poziomie jednorazowo. Postępowanie 
przeprowadzone jest na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie efektów.  

Wzory dokumentów zostały określone w drodze zarządzenia nr 149/2019 Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia wzorów 
dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim.  

Na wydziale powoływana jest komisja weryfikująca efekty uczenia się, w której składzie jest 
samodzielny nauczyciel akademicki (przewodniczący), koordynator kierunku oraz nauczyciel 
akademicki uczestniczący w realizacji danego programu studiów. Komisja wydaje decyzję  
o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu efektów uczenia się i rekomenduje zaliczenie określonych 
przedmiotów i punktów ECTS przypisanych do zajęć oraz możliwość podjęcia studiów na określonym 
kierunku i poziomie. Merytorycznej oceny efektów uczenia się dokonuje zespół ds. potwierdzania 
efektów uczenia się (w szczególności dla grupy przedmiotów, praktyk lub specjalności). 

Na Wydziale Humanistycznym US został powołany Wydziałowy Punkt Informacyjny (WPI) 
(zarządzenie nr 41/2019 p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego US z dnia 28 listopada 2019 roku). 
 
3.4. Zasady, warunki i tryb dyplomowania na każdym z poziomów studiów 

 
Studia I i II stopnia na kierunku filologia polska kończą się złożeniem pracy dyplomowej  

i egzaminem dyplomowym. Praca dyplomowa stanowi samodzielne opracowanie zagadnienia 
naukowego, które służy prezentacji ogólnej wiedzy i umiejętności studenta związanej ze studiami na 
danym kierunku filologia polska I lub II stopnia. Ponadto praca dyplomowa ukazuje umiejętność 
samodzielnego analizowania i wnioskowania. Formalne i merytoryczne kryteria pisania prac 
dyplomowych oraz organizację seminariów i egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego  
i drugiego stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwo i językoznawstwo na kierunkach rozpoczętych  
w roku 2019/2020 i następnych określają załącznik 1 i załącznik 2 do uchwały nr 51/IX/2020 Rady 
Dydaktycznej Wydziału Humanistycznego z dnia 21 maja 2020 roku. 

Tematy prac dyplomowych są zatwierdzane przez Radę Dydaktyczną WH US nie później niż pół 
roku przed regulaminowym terminem ukończenia studiów (§66 pkt. 6 Regulaminu studiów). Student 
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powinien złożyć zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową nie później niż do końca 
poprawkowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów (§67 Regulaminu studiów).  

Prace dyplomowe są obowiązkowo weryfikowane przez system antyplagiatowy zgodnie  
z zarządzeniem nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku  
w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego. 
Uczelniany program antyplagiatowy został wprowadzony w celu przeciwdziałania naruszaniu praw 
autorskich i nieuprawnionemu wykorzystywaniu cudzej własności intelektualnej. Jeśli praca nie budzi 
wątpliwości, zostaje dopuszczona do obrony. Jeśli nadmierna liczba cytatów wskazuje na niski 
stopień samodzielności lub praca jest plagiatem, nie jest dopuszczana do egzaminu dyplomowego 
(podejmowane są odpowiednie działania opisane w §11–12 Regulaminu antyplagiatowego). 

Promotorem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki, który posiada co najmniej 
stopień naukowy doktora. Wyboru promotora dokonuje student przed rozpoczęciem seminarium 
dyplomowego na zasadach określonych przez dziekana po zaopiniowaniu przez Radę Dydaktyczną 
WH US. Szczegółowe zasady wyboru promotora na kierunkach prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym US określa zarządzenie nr 33/2019 p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego US  
z dnia 17 października 2019 roku. Grupy seminaryjne tworzone są zgodnie z zarządzeniem nr 28/2021 
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zajęć dydaktycznych  
i liczebności grup studenckich. Recenzenta pracy dyplomowej powołuje prodziekan ds. studenckich 
po uzgodnieniu z dziekanem spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień 
naukowy doktora (przy zastrzeżeniu wynikającym z pkt. 8 §68 Regulaminu studiów – gdy 
promotorem pracy dyplomowej jest nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora, 
recenzję sporządza profesor albo doktor habilitowany, chyba że dziekan ustali inną procedurę dla 
studiów pierwszego stopnia). Szczegółowe zasady powoływania recenzentów prac dyplomowych na 
studiach pierwszego stopnia na Wydziale Humanistycznym US określa zarządzenie nr 8/2020  
p.o. Dziekana Wydziału Humanistycznego US z dnia 14 maja 2020 roku. Prace dyplomowe 
wprowadzane są do repozytorium pisemnych prac dyplomowych w systemie Pol-on. 

Egzamin dyplomowy stanowi formę sprawdzenia opanowania przez studenta wiedzy objętej 
programem studiów, a także – metod badawczych danej dyscypliny naukowej. Zgodnie  
z §69 Regulaminu studiów student zostaje dopuszczony do egzaminu dyplomowego, gdy spełni 
poniższe wymogi:  

− uzyska liczbę punktów wynikającą z programu studiów oraz spełni pozostałe wymagania 
programowe; 

− uzyska z pracy dyplomowej co najmniej ocenę „dostateczny” wystawioną przez promotora oraz co 
najmniej jednego recenzenta; 

− praca dyplomowa zostanie sprawdzona w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a student złoży 
oświadczenie, że praca dyplomowa napisana została samodzielnie. 

Egzamin dyplomowy ma formę ustną i odbywa się przed komisją powoływaną przez dziekana 
zgodnie z pkt. 1 §71 Regulaminu studiów w okresie miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej. 
Przebieg egzaminu spisywany jest w protokole. Zasady przeprowadzania powtórnego egzaminu 
dyplomowego określa §72 Regulaminu studiów. Regulamin studiów dopuszcza przeprowadzenie 
egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Tryb przeprowadzania i organizacji egzaminów 
dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 został określony zarządzeniem nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  
8 maja 2020 roku oraz zarządzeniem nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia  
7 czerwca 2021 roku w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych  
w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
W okresie ograniczenia działalności uczelni egzaminy były przeprowadzane w formie 
wideokonferencji internetowej za pomocą usługi MS Teams, a w okresie znoszenia ograniczeń –  
w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów na 
Wydziale Humanistycznym US zawiera instrukcja ze zm. z dnia 6 lipca 2021 roku.  
 

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://djk.usz.edu.pl/wp-content/uploads/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-29.2014.pdf
https://djk.usz.edu.pl/wp-content/uploads/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-29.2014.pdf
https://djk.usz.edu.pl/wp-content/uploads/ZARZ%C4%84DZENIE-NR-29.2014.pdf
https://hum.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-Dziekana-WH-33_2019-zasady-wyboru-promotora.pdf
https://hum.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-Dziekana-WH-33_2019-zasady-wyboru-promotora.pdf
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13675/zarzadzenie-nr-28-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13675/zarzadzenie-nr-28-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13675/zarzadzenie-nr-28-2021
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://hum.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-Dziekana-WH-8_2020-w-spr.-recenzent%C3%B3w-prac-dypl.pdf
https://hum.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Zarz%C4%85dzenie-Dziekana-WH-8_2020-w-spr.-recenzent%C3%B3w-prac-dypl.pdf
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12292/zarzadzenie-nr-48-2020
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/12292/zarzadzenie-nr-48-2020
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14456/zarzadzenie-nr-118-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14456/zarzadzenie-nr-118-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14456/zarzadzenie-nr-118-2021
https://hum.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Organizacja-i-tryb-przeprowadzania-egzaminu-dyplomowego-na-WH-instrukcja-zm.-6-VII-2021.docx
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3.5. Sposoby oraz narzędzia monitorowania i oceny postępów studentów oraz działania 
podejmowane na podstawie tych informacji, jak również sposoby wykorzystania analizy 
wyników nauczania w doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się studentów  

 
Postępy studentów są monitorowane i poddawane ocenie przez prodziekana ds. studenckich. 

Działania podejmowane na tej podstawie obejmują w szczególności wydawanie decyzji związanych  
z prowadzoną analizą wyników nauczania: 

− rejestracji na kolejny semestr,  

− warunkowej rejestracji na kolejny semestr oraz przystąpieniu w następnym semestrze do 
jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu albo zaliczenia na ocenę lub powtarzaniu 
przedmiotu, 

− ponownej rejestracji na ten sam semestr, 

− skreślenia studenta z listy studentów. 
 
3.6. Ogólne zasady sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się 
 

Osiąganie przez studentów zakładanych efektów uczenia się jest weryfikowane zgodnie  
z przyjętym w uczelni systemem oceny, który obejmuje:  

− oceny końcowe wystawiane z poszczególnych przedmiotów,  

− ocenę z praktyki,  

− ocenę z pracy dyplomowej, 

− ocenę z egzaminu dyplomowego. 
Skalę ocen stosowaną do weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się 

określa §47 Regulaminu studiów US. Obowiązują następujące oceny:  

− ocena 5.0 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane, z ewentualnymi pojedynczymi  
i drugorzędnymi nieścisłościami, które nie mają znaczenia dla osiągnięcia poszczególnych efektów; 

− ocena 4.5 – zakładane efekty zostały uzyskane z nielicznymi błędami; 

− ocena 4.0 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane z kilkoma zauważalnymi błędami lub 
niedociągnięciami; 

− ocena 3.5 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane ze znaczącymi błędami lub 
niedociągnięciami; 

− ocena 3.0 – zakładane efekty uczenia się zostały uzyskane na poziomie minimalnym z dużymi 
błędami lub niedociągnięciami; 

− ocena 2.0 – zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane. 
Uzyskanie oceny pozytywnej wymaga osiągnięcia wszystkich zakładanych efektów uczenia się 

na co najmniej minimalnym dopuszczonym poziomie. W przypadku gdy zaliczenie przedmiotu nie 
kończy się oceną stosuje się noty: zaliczone (zal.), niezaliczone (niezal.). Ocena z przedmiotu 
wyliczana jest zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie przedmiotu (część: forma i warunki 
zaliczenia). Ocena niedostateczny albo nota niezal. oznaczają niezaliczenie przedmiotu. 

Zaliczenia dokonywane są po kolejnych semestrach studiów zgodnie z programem studiów 
(§52 Regulamin studiów). Aby uzyskać zaliczenie kolejnego semestru, należy otrzymać zaliczenia 
wszystkich przedmiotów obowiązujących studenta w danym semestrze wynikających z programu 
studiów i uzyskać odpowiednią łączną liczbę punktów zgodną z programem studiów  
z uwzględnieniem dopuszczalnego deficytu punktów ECTS. 

Sposobem weryfikacji całościowego stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla 
kierunku studiów jest również ostateczna ocena studiów, której sposób wyliczania określa  
§75 Regulaminu studiów US. 
 
 
 
 

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
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3.7. Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu 
kształcenia (dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na 
praktykach zawodowych  

 
Bieżące sprawdzanie i ocenianie efektów uczenia się dokonywane jest przez prowadzącego 

przedmiot z wykorzystaniem odpowiednich metod weryfikacji. Szczegółowe informacje na temat 
metod weryfikacji efektów uczenia się, form i warunków zaliczenia, metod obliczania oceny 
końcowej z poszczególnych przedmiotów zawierają sylabusy poszczególnych przedmiotów.  

Efekty uczenia się są oceniane za pomocą egzaminów pisemnych i ustnych, kolokwiów, 
sprawdzianów, prac pisemnych / esejów / recenzji, prezentacji, projektów, zajęć praktycznych 
(weryfikacja przez obserwację), a także – opinii w dzienniku praktyk i oceny pracy dyplomowej. 
Dobór metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych osiąganych przez studentów dostosowany jest do specyfiki przedmiotu  
i realizowanych treści programowych. W powiązaniu z zakładanymi efektami uczenia się pozostają 
stosowane metody pisemne (tj. prace pisemne / eseje / recenzje) kształtujące umiejętności 
formułowania wypowiedzi w formie pisemnej u studentów studiów filologicznych. Podobną rolę 
odgrywają metody weryfikacji w formie prezentacji przygotowujące studentów do realizacji potrzeb 
zawodowych związanych z działaniami publicznymi, również w zakresie nauczania. Częstotliwość 
wykorzystywania poszczególnych metod weryfikacji efektów uczenia się przedstawiona została  
w tabelach zawierających opis sposobów weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów 
uczenia się stanowiących załączniki do programów studiów. Na studiach I stopnia efekty uczenia się 
są najczęściej weryfikowane poprzez zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację), egzaminy 
ustne i sprawdziany, w mniejszym stopniu również przez prace pisemne / esej / recenzje, projekty  
i kolokwia. Rzadziej wykorzystywane formy to egzaminy pisemne i prezentacje. Podobnie na studiach 
II stopnia często wykorzystywane są zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację). W dalszej 
kolejności stosowane są prace pisemne / esej / recenzje, projekty, sprawdziany i egzaminy pisemne. 
Mniejsza liczba efektów jest weryfikowana poprzez egzaminy ustne, kolokwia i prezentacje.   

Warunkiem zaliczenia praktyki jest dokumentacja przedstawiona przez studenta opiekunowi 
praktyk z ramienia uczelni (tj. dziennik praktyk, opinia wystawiona przez opiekuna praktyk z ramienia 
instytucji, w której realizowana jest praktyka). W przypadku specjalności nauczycielskiej 
dokumentacja praktyk obejmuje również m.in. scenariusze lekcji wychowawczych, opis przypadku 
indywidualnego – uczeń z problemami wychowawczymi lub uczeń zdolny.  

Praca dyplomowa jest oceniana niezależnie przez promotora i recenzenta. Komisja 
egzaminacyjna ustala ostateczną ocenę pracy dyplomowej. Oceny są przedstawiane w formie 
pisemnej i składane w aktach osobowych studenta. O wyniku egzaminu dyplomowego decyduje 
komisja egzaminacyjna większością głosów. 
 
3.8. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, 

zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie 
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 
kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 
ust. 1 powołanej ustawy 

 
Efekty uczenia się osiągane przez studentów w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach 

I i II stopnia na kierunku filologia polska są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela (szczegółowo zostały opisane w kryterium 1). W zakresie metod 
sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w ramach przygotowania do wykonywania zawodu 
nauczyciela należy przyjąć zróżnicowane formy pozwalające na weryfikację osiągnięć w zakresie 
wymaganej wiedzy, nabytych umiejętności i kompetencji społecznych.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
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Efekty w zakresie wiedzy weryfikowane są przede wszystkim poprzez kolokwia, sprawdziany  
i egzaminy ustne obejmujące zagadnienia wymagające opanowania określonych zagadnień 
teoretycznych, ale również – analizy i syntezy informacji oraz rozwiązywania problemów. Wiodące 
przedmioty w ramach specjalności nauczycielskiej kończą się egzaminami ustnymi. Natomiast efekty 
uczenia się w zakresie umiejętności sprawdzane są głównie poprzez obserwację sposobu 
wykonywania zadań dydaktycznych właściwych dla zawodu nauczyciela. 

Na studiach I stopnia ocena końcowa z dydaktyki przedmiotu w szkole podstawowej jest oceną 
z egzaminu (sem. 6), natomiast ocena zaliczeniowa po sem. 5 ustalana jest na podstawie ocen 
cząstkowych otrzymywanych przez studenta z kolokwiów i projektu lekcji, a także – weryfikowanej 
poprzez obserwację merytorycznej aktywności podczas zajęć. Egzaminem ustnym weryfikowane są 
również efekty uczenia się w ramach przedmiotów pedagogika ogólna i psychologia ogólna. 

Przedmiot psychologia szkoły podstawowej kończy się sprawdzianem zawierającym pytania 
otwarte dotyczące zagadnień objętych programem wykładów i ćwiczeń. Tę samą metodę efektów 
uczenia się wykorzystuje się w ramach przedmiotu pedagogika szkoły podstawowej, gdzie 
dodatkowym elementem oceny jest również przygotowanie projektu. Metodą weryfikacji efektów 
uczenia się uzyskiwanych podczas konwersatorium z zakresu nauczania literatury i języka polskiego 
jest kolokwium oraz zajęcia praktyczne (weryfikowane poprzez obserwację). Efekty uczenia się 
realizowane w ramach podstaw dydaktyki sprawdzane są poprzez kolokwium obejmujące literaturę  
i materiał zrealizowany podczas wykładów.  

Na studiach II stopnia wykład z dydaktyki przedmiotu w szkole ponadpodstawowej kończy się 
egzaminem ustnym, natomiast warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z konwersatoriów jest 
uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch projektów ćwiczeń. Efekty uczenia się w ramach przedmiotu 
psychologia szkoły ponadpodstawowej weryfikowane są poprzez sprawdzian. Jest to również główna 
forma oceny podczas zajęć z pedagogiki szkoły ponadpodstawowej, gdzie ponadto wymagane jest 
również wykonanie projektu lub pracy pisemnej. Samodzielne przygotowanie i prezentacja diagnozy 
przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów w szkole ponadpodstawowej stanowi metodę weryfikacji 
efektów uczenia się w ramach przedmiotu ewaluacja pracy dydaktycznej. Warunkiem zaliczenia zajęć 
metoda projektu w szkole ponadpodstawowej jest przygotowanie planu projektu, a jego ocena 
stanowi ocenę końcową z przedmiotu. 

Weryfikowanie efektów uczenia się uzyskiwanych w ramach emisji głosu na studiach I i II 
stopnia odbywa się poprzez zajęcia praktyczne i ich obserwację. Warunkiem zaliczenia jest realizacja 
głosowa wybranego fragmentu tekstu z zachowaniem zasad poprawnej emisji głosu (dykcja, 
postawa, fonacja, frazowanie, wymowa głosek).  

Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna zaliczana jest na podstawie dziennika 
praktyki, pisemnej opinii opiekuna praktyki, dostarczonej dokumentacji z przeprowadzonych zajęć  
i opisu indywidualnego przypadku. Podczas realizacji praktyki zawodowej dydaktycznej podstawą 
zaliczenia są opinie w dziennikach praktyk wystawiane na podstawie weryfikacji zajęć praktycznych.  

Szczegółowe informacja na temat metod weryfikacji efektów uczenia się, form i warunków 
zaliczenia, metod obliczania oceny końcowej z przedmiotów przygotowujących do wykonywania 
zawodu nauczyciela zawierają sylabusy przedmiotów realizowanych w ramach specjalności 
nauczycielskiej na kierunku filologia polska, studia I i II stopnia. 
 
3.9. Rodzaje, tematyka i metodyka prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów oraz prac 

dyplomowych 
 

Tematyka prac etapowych, egzaminacyjnych i projektów wynika z treści programowych 
założonych dla przedmiotu w sylabusie. Mają one służyć informacyjnie zarówno nauczycielowi 
akademickiemu, jak i studentowi i stanowić podstawę określenia stopnia osiągnięcia efektów uczenia 
się w ramach danego przedmiotu w zakresie poszczególnych tematów realizowanych w ramach zajęć. 

Tematy pracy dyplomowych odpowiadają efektom uczenia się dla kierunku na danym poziomie 
kształcenia i mieszczą się w obszarach badawczych pracowników naukowych jednostki  
w poszczególnych dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek. Podczas ustalania 
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tematyki brane są pod uwagę zainteresowania studenta. Tym samym tematyka prac staje się 
wypadkową zainteresowań studenta i zainteresowań badawczych promotora. Promotorzy 
uwzględniają propozycje studentów w zakresie, w jakim mieszczą się one w ich kompetencjach 
merytorycznych, dzięki czemu mogą wspomóc studentów w opracowaniu zagadnień. 

Tematyka prac obejmuje zagadnienia z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa, 
zgodnie z dorobkiem naukowym promotora wybranego przez studenta. Jako przykłady można podać 
w dyscyplinie wiodącej literaturoznawstwo analizy naukowe z zakresu:  

− literatury staropolskiej i oświeceniowej, w tym kronik staropolskich (por. m.in. następujące 
tematy prac dyplomowych na studia I stopnia: „Sprawa rycerska” Marcina Bielskiego: historia-
lektura-biografia, Ciało komiczne w Facecjach polskich, Omne animal post coitum triste Polska 
oświeceniowa poezja libertyńska wobec cielesności i pożądliwości; na studiach II stopnia: Taniec  
w literaturze renesansu i baroku – przegląd ujęć),  

− narracji (auto)biograficznych (na studiach I stopnia: Powstanie warszawskie w literaturze 
dokumentu osobistego na przykładzie „Dziennika powstańca” Zbigniewa Czajkowskiego-
Dębczyńskiego, Wspólnota śmiechu w twórczości satyrycznej Stefanii Grodzieńskiej. Na przykładzie 
wspomnień Już nic nie muszę),  

− wątków tożsamościowych (na studiach I stopnia: Tożsamości męskie w Lubiewie Michała 
Witkowskiego),  

− Holocaustu (na studiach I stopnia: Literatura dla dzieci i młodzieży wobec Holocaustu na 
przykładzie powieści Szczury i wilki Grzegorza Gortata),  

− literatury Pomorza Zachodniego (por. na studiach II stopnia: Warsztat poetycki Heleny Raszki),  

− literatury kobiet i postaci kobiecych w literaturze (na studiach I stopnia: Całe życie Sabiny Heleny 
Boguszewskiej jako modelowa powieść kobieca epoki międzywojennej, Wstyd i hańba w tych 
obyczajach niby opiekuńczych… Kobiece zmagania o wolność w prozie Marii Rodziewiczówny, na 
studiach II stopnia: Postać służącej w powieściach Gabrieli Zapolskiej, Postacie kobiece we 
współczesnych rekonstrukcjach mitologii słowiańskiej). 

W dyscyplinie językoznawstwo na uwagę zasługują: 

− badania frazeologiczne (na studiach I stopnia: Znajomość związków frazeologicznych  
z komponentem entomologicznym wśród uczniów zachodniopomorskich szkół średnich; na 
studiach II stopnia: Frazeologizmy z komponentami: grać, śpiewać, tańczyć i tańcować  
w polszczyźnie dawnej i współczesne, Związki frazeologiczne w tekstach polskiego rapu  
[na wybranych przykładach]), 

− analizy językowe tekstów literackich (na studiach I stopnia: Słownictwo modowe  
w Emancypantkach Bolesława Prusa; na studiach II stopnia: Językowe wykładniki uczuć  
w Emancypantkach Bolesława Prusa),  

− badania dotyczące kompetencji językowych (na studiach I stopnia: Kompetencje ortograficzne 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (na przykładzie I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie); 
Kompetencje ortograficzne osób publikujących na platformie Wattpad), 

− opracowania wybranych gatunków tekstów (por. Instrukcje gier planszowych jako gatunek 
tekstów użytkowych – na studiach I stopnia).  

Wykaz tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska 
zawiera załącznik 7 do wykazu materiałów uzupełniających. 
 
3.10. Sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów 

 
Sposób dokumentowania przebiegu studiów określa §25 Regulaminu studiów. Dokumentację 

stanowią: album studenta, teczka akt osobowych studenta i księga dyplomów. Pkt. 2 wskazanego 
paragrafu Regulaminu studiów określa rodzaje dokumentacji: 

− karty okresowych osiągnięć studenta sporządzane na podstawie danych zgromadzonych  
w systemie elektronicznym uczelni, stanowiące wydruk z systemu elektronicznego; 

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
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− protokoły cząstkowe i protokoły końcowe przedmiotu sporządzane na podstawie danych 
zgromadzonych w systemie elektronicznym, stanowiące wydruk z tego systemu podpisany przez 
osobę egzaminującą albo zaliczającą daną formę zajęć; 

− protokół z egzaminu komisyjnego i komisyjnego sprawdzenia prac, uzupełnione i podpisane przez 
komisje; 

− indeks elektroniczny będący zapisem danych o przebiegu studiów studenta w systemie 
elektronicznym uczelni. 

Za pośrednictwem systemu elektronicznego uczelni student ma dostęp do przebiegu studiów. 
§45 Regulaminu studiów określa termin przechowywania pisemnych prac zaliczeniowych  
i egzaminacyjnych jako rok od daty przeprowadzenia zaliczenia albo egzaminu. Szczegółowe 
wytyczne związane z przechowywaniem prac określa dziekan. Szczegółowe zasady prowadzenia 
elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów określa rektor odrębnym zarządzeniem. 

 
3.11. Wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku pracy 
efektów uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne 

 
Monitorowanie losów absolwentów realizowane jest w Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu 

o zarządzenie nr 187/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 grudnia 2020 roku  
w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W Uniwersytecie Szczecińskim monitoring losów absolwentów prowadzi Akademickie Biuro 
Karier US, istniejące od roku akademickiego 2006/2007, współpracujące z odpowiednimi sekcjami 
zajmującymi się sprawami studenckimi. Przed obroną pracy dyplomowej student wypełnia formularz, 
wyrażając zgodę lub nie wyrażając zgody na udział w monitorowaniu jego kariery zawodowej. 
Anonimowe badania prowadzone są po sześciu miesiącach, trzech i pięciu latach od momentu 
ukończenia studiów. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego przesyła na wskazany 
przez studenta adres mailowy elektroniczną wersję ankiety. Dane gromadzone są w Bazie 
Absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Dodatkowych informacji dostarcza również ogólnopolski system monitorowania 
Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, zawierający dane o sytuacji absolwentów 
polskich uczelni na rynku pracy (dane dla kierunku filologia polska w Uniwersytecie Szczecińskim). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13254/zarzadzenie-nr-187-2020
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13254/zarzadzenie-nr-187-2020
https://ela.nauka.gov.pl/pl/major/detail?detailQuery=%7B%22%2Fsla-server%2Fv6.0%2Fmajor%2Fvalue%3Fmajor%22:%22228%22,%22majorExternalCode%22:%229210%22,%22institution%22:%223837%22,%22studyForm%22:%22FULL%22,%22studyLevel%22:%22FIRST%22,%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222019%22,%22lang%22:%22pl%22%7D&query=%7B%22experience%22:%22ALL%22,%22graduationYear%22:%222019%22,%22major%22:%22228%22,%22institution%22:%223837%22,%22studyVoivodeship%22:%22%22,%22studyForm%22:%22%22,%22studyLevel%22:%22%22,%22limit%22:%2210%22,%22offset%22:%220%22%7D
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 
oraz rozwój i doskonalenie kadry 

4.1. Liczba, struktura kwalifikacji i dorobku naukowego nauczycieli akademickich oraz innych osób 
prowadzących zajęcia na kierunku  

 
Na kierunku filologia polska zajęcia prowadzą 33 osoby, które mają status pracownika 

badawczo-dydaktycznego lub dydaktycznego. W Instytucie Literatury i Nowych Mediów 
zatrudnionych jest 20 osób, a w Instytucie Językoznawstwa – 13 osób. W skład tej liczby wchodzą: 

− w Instytucie Literatury i Nowych Mediów: 

− 6 profesorów tytularnych: prof. dr hab. Inga Iwasiów, prof. dr hab. Jerzy Madejski, prof. dr hab. 

Andrzej Skrendo, prof. dr hab. Marta Skwara, prof. dr hab. Marek Skwara, prof. dr hab. Agata 

Zawiszewska; 

− 7 profesorów US: dr hab. Tatiana Czerska, prof. US; dr hab. Maciej Duda, prof. US;  

dr hab. Arleta Galant, prof. US; dr hab. Mirosława Kozłowska, prof US; dr hab. Piotr Krupiński, 

prof. US; dr hab. Piotr Michałowski, prof. US; dr hab. Dariusz Śnieżko, prof. US; 

− 3 adiunktów z habilitacją: dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara, dr hab. Ewa Tierling-Śledź,  

dr hab. Paweł Wolski; 

− 4 adiunktów: dr Krzysztof Flasiński, dr Sławomir Iwasiów, dr Aleksandra Krukowska, dr Ewa 

Szczepan; 

− w Instytucie Językoznawstwa:  

− 1 profesor tytularny: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek;  

− 6 profesorów US: dr hab. Jolanta Ignatowicz Skowrońska, prof. US; dr hab. Dorota Kozaryn, 

prof. US; dr hab. Leonarda Mariak, prof. US; dr hab. Ewa Pajewska, prof. US; dr hab. Adrianna 

Seniów, prof. US; dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US; 

− 2 adiunktów z habilitacją: dr. hab. Agnieszka Szczaus, dr hab. Piotr Wojdak; 

− 2 adiunktów: dr Beata Afeltowicz, dr Agnieszka Szlachta; 

− 2 adiunktów dydaktycznych: dr Maria Kabata, dr Rafał Sidorowicz. 

 

Ponadto na kierunku prowadzą zajęcia nauczyciele akademiccy z innych jednostek 

organizacyjnych US: 

− Akademickie Centrum Kształcenia Językowego (języki obce), 

− Uniwersyteckiego Centrum Edukacji (kształcenie nauczycielskie – przedmioty: psychologia ogólna, 

pedagogika ogólna, psychologia szkoły podstawowej, pedagogika szkoły podstawowej, 

psychologia szkoły ponadpodstawowej, pedagogika szkoły ponadpodstawowej; szkolenie BHP), 

− Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (wychowanie fizyczne), 

− Instytutu Matematyki (technologie informacyjne), 

− Instytutu Nauk Prawnych (ochrona własności intelektualnej), 

− Instytutu Zarządzania (podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorczość), 

− Biblioteki Głównej (szkolenie biblioteczne). 

 

Badania nauczycieli akademickich koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

− literaturoznawstwo: autobiografia i biografia, czasopiśmiennictwo i nowe media, ewolucja 

piśmiennictwa religijnego, komparatystyka i translatologia, poetyki nowoczesne, regionalizm  

i pogranicze, tożsamość kulturowa; 

− językoznawstwo: frazeologia i paremiologia, leksykologia i leksykografia, lingwistyczna analiza 

dyskursu medialnego, lingwistyka kognitywna, socjolingwistyka, etnolingwistyka i komunikacja 

międzykulturowa, stylistyka tekstów artystycznych i użytkowych, teoria i gramatyka języka. 
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W ramach literaturoznawstwa na szczególną uwagę zasługują te badania szczecińskich 
pracowników badawczo-dydaktycznych, które stanowią o specyfice tej dyscypliny w Szczecinie. 
Prowadzone indywidualnie i zespołowo (w ramach grup badawczych funkcjonujących w Instytucie 
Literatury i Nowych Mediów), dotyczą eksploracji i diagnozowania form autobiograficznych  
i biograficznych, ewolucji piśmiennictwa religijnego, zwłaszcza tekstów kaznodziejskich, kronik 
staropolskich, czasopiśmiennictwa i nowych mediów, poetyk nowoczesnych, tożsamości 
kulturowych, badań nad Holocaustem i badań komparatystyczno-translatologicznych. W ścisłym 
związku z tymi zagadnieniami pozostają prowadzone w Instytucie Literatury i Nowych Mediów 
czasopisma naukowe, a mianowicie „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” i „Rocznik 
Komparatystyczny” oraz działalność założonego w 2013 roku „Polskiego Towarzystwa 
Autobiograficznego” oraz Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa im. Adama Mickiewicza.  

W ramach językoznawstwa badania naukowe, prowadzone indywidulanie i zespołowo 
koncentrują się na różnych zagadnieniach współczesnego i diachronicznego językoznawstwa 
polonistycznego, a w szczególności dotyczą teorii i gramatyki języka (tu zwłaszcza kategorii rodzaju). 
Specyfiką szczecińskiej lingwistyki są badania kultury i poprawności współczesnej polszczyzny, 
lingwistycznej analizy tekstów medialnych, stylistyki tekstów artystycznych i użytkowych dawnych  
i współczesnych, w tym języka religijnego i języka pisarzy, frazeologii polskiej, lingwistyki kulturowej, 
socjolingwistyki i onomastyki, zwłaszcza onomastyki Pomorza Zachodniego. W ścisłym związku  
z zainteresowaniami badawczymi szczecińskich lingwistów pozostaje prowadzone w Instytucie 
Językoznawstwa czasopismo naukowe „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty 
badań polszczyzny” oraz działalność Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego.  

Zarówno w obrębie badań literaturoznawczych, jak i językoznawczych podejmowane są 
również tematy związane z regionem, Pomorzem Zachodnim, przede wszystkim z jego literaturą  
i historią utrwaloną w języku (zwłaszcza w nazewnictwie tego regionu).  

O jakości badań naukowych prowadzonych przez szczecińskich polonistów świadczą granty  
i projekty badawcze (z)realizowane w ciągu ostatnich pięciu lat:  

− Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: „Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina 
Bielskiego – edycja dzieła”, „Konstelacje krytyczne. Strategie krytyki literackiej XX i XXI wieku”, 
„Polemika (krytyczno)literacka w Polsce – między studium przypadku a historią literatury. Edycje 
krytyczne”;  

− Narodowe Centrum Nauki: „Ekonomia literatury”, „Monografia i bibliografia zawartości 
czasopisma „Ster” (Lwów 1895-1897, Warszawa 1907-1914) pod red. Pauliny Kuczalskiej-
Reinschmit”;  

− Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Projekt dydaktyczny w ramach III misji uczelni: 
Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, „Wsparcie dla czasopism naukowych – Studia Językoznawcze. 
Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, „Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej 
dla Cudzoziemców”;  

− Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: „Projekt dydaktyczny w ramach III misji uczelni: Uniwersytet 
Młodego Odkrywcy”.  

W ramach badań naukowych realizowane są też przy Uniwersytecie Szczecińskim dwa projekty 
badawcze, a mianowicie „Literatura na Pomorzu Zachodnim” i „Słownik etymologiczny polskiej 
frazeologii”. W działalność naukowo-badawczą szczecińskich polonistów wpisują się seminaria, 
sympozja i konferencje, ogólnopolskie i międzynarodowe, zarówno te, w których uczestniczą 
pracownicy jako goście, jak i te, które sami organizują.  

Wyniki prowadzonych przez kadrę polonistyczną badań są upowszechniane w postaci różnego 
typu publikacji naukowych: monografii (warto wspomnieć tu o obszernej, 3-tomowej edycji „Kroniki 
wszystkiego świata” Marcina Bielskiego w opracowaniu Dariusza Śnieżki i Doroty Kozaryn  
pt. „Kronika, to jest historyja świata”), artykułów drukowanych w prestiżowych czasopismach 
naukowych (m.in. „Pamiętnik Literacki”, „Teksty Drugie”, „Roczniki Humanistyczne”, „Zagadnienia 
Rodzajów Literackich”, „Porównania”, „Przestrzenie Teorii”, „Wielogłos”, „European Research 
Studies Journal”, „Holocaust Studies: A Journal of Culture and History”, „Prace Filologiczne”, 
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„Poradnik Językowy”, „Język Polski”) czy rozdziałów w monografiach zarówno krajowych, jak  
i zagranicznych.  

 
Publikacje naukowe pracowników prowadzących zajęcia na kierunku filologia polska  

za lata 2017–2021 
 

Rodzaj publikacji 2017 2018 2019 2020 2021 

Monografie 
autorskie 

8 4 8 5 1 

Redakcje  12 3 2 3 1 

Artykuły  27 28 31 22 5 

Rozdziały  
w monografiach 

53 50 26 15 0 

 
Praca naukowa nauczycieli akademickich jest podstawą nagród i wyróżnień, przede wszystkim 

nagród indywidualnych Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 

Nagrody i wyróżnienia pracowników prowadzących zajęcia na kierunku filologia polska  
w latach 2017–2021 

 

Pracownik 
Rok 

osiągnięcia 
Nagroda 

Kto przyznał 
nagrodę 

Rok 
przyznania 

Agata 
Zawiszewska  

2017 
Nagroda indywidualna II stopnia  
za szczególne osiągnięcia naukowe 

Rektor 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

2017 

Leonarda 
Mariak  

2017 
Nagroda indywidualna II stopnia  
za szczególne osiągnięcia naukowe 

Rektor 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

2017 

Sławomir 
Iwasiów  

2018 
Nagroda indywidualna II stopnia  
za szczególne osiągnięcia naukowe 

Rektor 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

2018 

Agata 
Zawiszewska  

2018 

I miejsce w konkursie na 
Naukowca Roku Uniwersytetu 
Szczecińskiego w grupie nauk 
humanistycznych i pozostałych 
społecznych 

Rektor 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

2018 

Arleta Galant  2019 
Nagroda indywidualna II stopnia  
za szczególne osiągnięcia naukowe 

Rektor 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

2019 

Dariusz 
Śnieżko  

2020 

Nominacja do nagrody w 
Konkursie im. Pierwszego Rektora 
Uniwersytetu Łódzkiego  
prof. Tadeusza Kotarbińskiego  
(VI edycja) 

Uniwersytet 
Łódzki 

2021 

 
Badania naukowe są też podstawą awansu zawodowego kadry akademickiej szczecińskiej 

polonistyki. W latach 2017–2021 awanse uzyskało 5 nauczycieli akademickich, wśród nich były dwa 
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tytuły profesorskie i 3 habilitacje. W latach 2017–2021 tytuły profesorskie otrzymali: Jerzy Madejski 
(2021), Agata Zawiszewska (2021); stopień dr hab. uzyskali: Piotr Krupiński (2017), Adrianna Seniów 
(2017), Paweł Wolski (2019).  

 
Awanse naukowe pracowników prowadzących zajęcia na kierunku filologia polska  

w latach 2017–2021 
 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Habilitacje 2  1   

Tytuły 
profesora  

    2 

 
Nauczyciele akademiccy są członkami Komitetów i Komisji Naukowych PAN (prof. dr hab. Ewa 

Kołodziejek – członkini Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, a od 2021 
wiceprzewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN; dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US – 
członkini Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN), członkami 
komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, członkami stowarzyszeń naukowych, uczestniczą  
w pracach komisji doktorskich i habilitacyjnych, opracowują recenzje w postępowaniach 
awansowych, recenzje wydawnicze monografii, podręczników, a także recenzje w ramach peer-
review czasopism naukowych, uczestniczą w pracach komitetów naukowych i organizacyjnych 
konferencji naukowych (szczegółowe informacje o osiągnięciach naukowych pracowników kierunku 
filologia polska zawiera wykaz materiałów uzupełniających – załącznik 4).  

W dorobku i doświadczeniu dydaktycznym nauczycieli akademickich należy wskazać kilka 
istotnych obszarów. Kadra jest przygotowana merytorycznie do prowadzenia zajęć przewidzianych 
programem studiów, a ponadto oferuje studentom zajęcia do wyboru powiązane z działalnością 
naukową, w tym autorskie wykłady ogólnouczelniane oraz seminaria licencjackie, magisterskie  
i doktoranckie, profilowane zgodnie z zainteresowaniami studiujących. Pracownicy pełnią funkcje 
opiekunów roczników studiów i opiekunów praktyk, prowadzą także koła naukowe. Wśród 
aktywności dydaktycznych kadry można wymienić prowadzenie lektoratów języka polskiego jako 
obcego w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców US. Nauczyciele akademiccy włączają się 
również w projekty dydaktyczne realizowane w Uniwersytecie Szczecińskim np. „Strefa Nauki”.  

Wśród kadry dydaktycznej znajdują się nauczyciele akademiccy, którzy są przygotowani do 
prowadzenia zajęć w językach obcych i oferują tego typu zajęcia w grupie zajęć do wyboru. Dotyczy 
to zarówno literaturoznawstwa (dr hab. Paweł Wolski), jak i językoznawstwa (dr hab. Ewa Pajewska, 
prof. US). Oferta pracowników obejmuje również wykłady ogólnouczelniane prowadzone w języku 
angielskim (prof. dr hab. Marta Skwara). Zajęcia w językach obcych oferowane są również w formie 
kursów dokształcających (np. Journalism Workshop dla studentów dziennikarstwa i kierunków 
pokrewnych – dr Krzysztof Flasiński, dr Sławomir Iwasiów). 

Nauczyciele akademiccy opracowują materiały dydaktyczne, wśród których można wskazać 
autorskie rozdziały prof. dr hab. Marty Skwary w podręcznikach akademickich, dotyczące literatury 
powszechnej, roli przekładu w kanonach literatury, mechanizmów recepcji, w tym anglojęzycznym 
podręczniku literatury polskiej pt. Being Poland: a new History of Polish Literature and Culture since 
1918. Powstał również podręcznik pt. Czasopisma w Szczecinie od 1989 r. Leksykon autorstwa dra 
Krzysztofa Flasińskiego, który jest bezpłatnie udostępniany studentom w wersji elektronicznej.  

Potwierdzeniem znaczącego dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego kadry są 
przyznawane odznaczenia (np. medale Komisji Edukacji Narodowej). 

Kadra bierze udział w szkoleniach związanych z dydaktyką, wśród których można wymienić np. 
ukończone studia podyplomowe, szkolenia z emisji głosu, edytorstwa, kursy metodyczne (np. 
metodyka nauczania języka polskiego jako obcego). Nauczyciele akademiccy podnoszą swoje 
kompetencje w ramach wyjazdów dydaktycznych STA w programie Erasmus+ (dr Beata Afeltowicz), 

https://strefanauki.usz.edu.pl/
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prowadzą zajęcia dla studentów uczelni zagranicznych (dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. 
US). Podejmują współpracę w ramach wolontariatu w szkołach polonijnych (dr Maria Kabata).  

Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadają niezbędne kompetencje do prowadzenia zajęć za 
pomocą metod i technik kształcenia na odległość i dysponują pakietem Microsoft Office 365, którego 
częścią jest aplikacja Microsoft Teams. W okresie przeniesienia zajęć na tryb zdalny nauczyciele 
akademiccy zostali natychmiast przeszkoleni do prowadzenia zajęć w takiej formie. Ustawicznie 
doskonalili swoje kompetencje w tym zakresie. 

Działania pracowników i studentów filologii polskiej zorientowane są na szerzenie wiedzy 
polonistycznej w otoczeniu zewnętrznym, czego dobrym przykładem jest m.in. działalność 
Wszechnicy Polonistycznej, w ramach której organizowane są od wielu lat wykłady i warsztaty dla 
uczniów i nauczycieli szkół Szczecina i okolicy, poświęcone popularyzacji wiedzy z zakresu literatury  
i języka. W latach 2017–2020 odbyło się 10 spotkań, na których wygłoszono 26 wykładów 
dotyczących wiedzy o teatrze, literaturze, kulturze i języku.  

W tym obszarze mieszczą się też inne praktyki: obejmowanie opieką patronacką szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych; udział nauczycieli akademickich w pracach jury Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego na poziomie okręgowym, organizacja przez językoznawców cieszącego 
się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Szczecina i okolic Dyktanda Uniwersyteckiego 
(dotychczas 5 edycji, w roku 2020 i 2021 z powodu pandemii dyktando się nie odbyło), uczestnictwo 
nauczycieli w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki ukierunkowanym również na popularyzację 
wiedzy i umiejętności polonistycznych.  

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym realizuje się także poprzez prowadzenie zajęć  
i seminariów otwartych, organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-
naukowo-kulturowym ze szkołami (m.in. obchody Dnia Języka Ojczystego z objętymi patronatem 
szkołami, wykłady, warsztaty, prelekcje itp.), lokalnymi mediami, Książnicą Pomorską, 
Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, poprzez działalność Internetowej Poradni 
Językowej oraz prace Oddziałów Szczecińskich Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza  
i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Stały charakter ma współpraca z uniwersytetami 
trzeciego wieku, zwłaszcza z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie w latach 2018–2020 
wygłoszono 12 wykładów z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.  
 
4.2. Obsada zajęć przez nauczycieli akademickich z uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do 
osiągania przez studentów kompetencji związanych z prowadzeniem działalności naukowej 

 
Obsada zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z programem studiów na kierunku filologia 

polska dokonywana jest na podstawie kompetencji merytorycznych pracowników. Przed 
zakończeniem semestru letniego prowadzona jest symulacja obsady zajęć dydaktycznych na 
następny rok akademicki. Obsadę proponują koordynatorzy kierunku w porozumieniu z dyrektorami 
instytutów. Następnie jest ona konsultowana z pracownikami badawczo-dydaktycznymi 
i dydaktycznymi. Ostateczną decyzję podejmuje dziekan wydziału. 

Dobór obsady w zakresie prowadzenia seminariów dyplomowych jest powiązany przede 
wszystkim z zainteresowaniami studentów i obszarami badawczymi nauczycieli wykładających na 
kierunku. Promotorzy proponują przed rozpoczęciem zajęć zakresy tematyczne, omawiają je ze 
studentami – oferta podlega później wyborowi w formie elektronicznej.  

W przypadku pozostałych przedmiotów (konwersatoriów do wyboru, wykładów do wyboru, 
specjalności) przestrzega się zasady, aby studenci mieli możliwość wyboru spośród zróżnicowanej 
oferty, która w danym cyklu kształcenia pozwala im na zapoznanie się z problemami badawczymi 
podejmowanymi przez nauczycieli akademickich, ich ocenę oraz wybór do własnej działalności 
naukowej (por. zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów – tabela 4). 
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4.3. Łączenie przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności 
dydaktycznej z działalnoscią naukową oraz włączanie studentów w prowadzenie działalności 
naukowej 

 
Działalność naukowa pracowników kierunku filologia polska przekłada się na działalność 

dydaktyczną na różnych poziomach. Ich osiągnięcia naukowe oraz doświadczenia badawcze są 
włączane do treści kształcenia przedmiotów na ocenianym kierunku, aby studenci mogli zapoznać się 
z aktualną wiedzą w danym obszarze. Prowadzone wykłady i ćwiczenia mają wyraźnie autorski 
charakter i są związane z prowadzonymi badanymi. Natomiast seminaria pozwalają studentom 
zapoznać się z warsztatem badawczym. Prowadzone są one zgodnie z zainteresowaniami naukowymi 
wykładowców, którzy zarazem są otwarci na propozycje studenckie i pomagają studentom  
w wyborze tematyki, ukierunkowując ich pracę. Pracownicy angażują również studentów  
w prowadzone przez siebie badania, np. w formie pomocy przy zbieraniu różnych danych 
empirycznych albo w czynności projektowe. Nauczyciele pomagają także studentom w zdobywaniu 
doświadczenia badawczego: zachęcają do udziału w konferencjach, publikacji fragmentów prac lub 
artykułów.  

W opisywane działania włączają się zwłaszcza studenci zintegrowani w dwóch kołach 
naukowych funkcjonujących przy filologii polskiej. Działania Koła Literatury i Kultury XIX wieku 
zorganizowane były początkowo wokół tematu „Długie trwanie romantyzmu”, później rozszerzyły się 
na zagadnienia ujęte w formułę „Dziewiętnastowieczna literatura z niepełnosprawnościami”.  
W pracę koła wpisane były nie tylko spotkania naukowe, ale i organizacja ogólnopolskich konferencji 
naukowych dla studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki. Ostatnia taka konferencja 
odbyła się w dniach 15–17 maja 2018 roku w Pobierowie, jej tytuł to: „Żywi pośród umarłych”. 
Rzeczywistość pandemiczna wpłynęła na charakter aktywności Koła Literatury i Kultury XIX wieku, 
która ograniczyła się do seminariów prowadzonych on-line na platformie Zoom. W maju 2021 roku.  
(20–24 maja 2011 roku) studentki-członkinie koła wsparły organizację ogólnopolskiej konferencji 
naukowej „Śmierć i kobieta w nowoczesności (XX i XXI w.)” organizowanej przez literaturoznawców, 
która odbyła się w Pobierowie. 

Drugie działające przy polonistyce szczecińskiej koło to Koło Młodych Językoznawców.  
W latach 2017–2021 członkowie Koła Młodych Językoznawców zorganizowali 5 corocznych 
ogólnopolskich konferencji naukowych odbywających się pod wspólnym tytułem „Horyzonty języka, 
czyli jak daleko sięga językoznawstwo”. W latach 2017-2019 konferencje odbywały się w ośrodku 
szkoleniowo-wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, a w latach 2020 i 2021  
z powodu pandemii przeprowadzono je zdalnie. W każdej konferencji uczestniczyło ok. 40 
studentów, doktorantów i pracowników naukowych z uczelni wyższych z Warszawy, Krakowa, 
Lublina, Torunia, Wrocławia, Kielc, Katowic, Poznania, Szczecina, a także z ośrodków zagranicznych: 
Greifswaldu, Berlina, Tokio, Budapesztu. Na każdej wygłoszono około 30 referatów dotyczących 
różnorodnych problemów językoznawczych. W okresie sprawozdawczym Koło Młodych 
Językoznawców wydało drukiem 4 numery czasopisma studenckiego „Wyjątek” zawierającego teksty 
członków koła o różnorodnej tematyce, omawiających najnowsze zjawiska językowe  
i kulturowe. W 2019 roku z okazji XV-lecia działalności Koła Młodych Językoznawców odbyła się 
debata poświęcona językowi nienawiści pt. „Koniec dialogu?” z udziałem zaproszonych profesorów  
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a także przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W debacie uczestniczyli 
studenci Uniwersytetu Szczecińskiego (szczegółowe informacje o osiągnięciach dydaktycznych 
pracowników kierunku filologia polska zawiera wykaz materiałów uzupełniających – załącznik 4).  
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4.4. Założenia, cele i skuteczność prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod  
i kryteriów doboru oraz rekrutacja kadry, sposoby, zasady i kryteria oceny jakości kadry oraz udział 
w tej ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania wyników oceny 
w rozwoju i doskonaleniu kadr 

 
Polityka kadrowa zapewnia realizację przyjętych założeń i celów: utrzymanie potencjału 

naukowo-dydaktycznego i stworzenie możliwości dalszego rozwoju. Zasady polityki kadrowej 
określają: ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 85 ze zm.) i Statut Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatrudnienie na każdym stanowisku, zarówno 
badawczo-dydaktycznym, jak i dydaktycznym, odbywa się w drodze konkursu otwartego,  
z uwzględnieniem m.in. zasad Europejskiej Karty Naukowca. Konkursy przeprowadzane są zgodnie  
z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi aktami prawnymi.  

Działalność dydaktyczna pracowników jest oceniana przez studentów, z którymi prowadzone 
są zajęcia. Ocena ma formę anonimowych ankiet, których wyniki są udostępniane pracownikom. 
W przypadku negatywnej oceny pracownika przez studentów wdrażane są działania naprawcze: 
przeprowadzane są rozmowy wyjaśniające zarówno z nauczycielami, jak i studentami celem 
właściwego zdiagnozowania problemów.  

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pracowników jest także poddawana ocenie 
okresowej. Weryfikację obejmującą okres trzech lat przeprowadza Wydziałowa Komisja Oceniająca 
na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.). Najbliższa ocena okresowa nauczycieli akademickich zostanie 
przeprowadzona do końca 2021 roku, zgodnie ze zmienionym terminem ewaluacji jakości działalności 
naukowej, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 
roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. 

Aktywność nauczycieli akademickich w różnych obszarach otoczenia społeczno-gospodarczego, 
otwarcie interesariuszy zewnętrznych na wiele rodzajów współpracy stanowią pośrednią ocenę 
pracowników w ich działaniach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich.  

 
4.5. System wspierania i motywowania kadry do rozwoju naukowego lub artystycznego oraz 
podnoszenia kompetencji dydaktycznych 

 
Władze US wypracowały system wspierania i motywowania kadry poprzez np. system nagród 

za osiągnięcia dydaktyczne oraz naukowe i organizacyjne (w tym nagrody Rektora US oraz Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  

Nauczycielowi akademickiemu, zatrudnionemu w Uniwersytecie Szczecińskim jako 
podstawowym miejscu pracy, przyznawane jest dodatkowe wynagrodzenie za wybitną publikację 
naukową, której jest autorem albo współautorem, na zasadach określonych w zarządzeniu Rektora 
US nr 43/2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości dodatkowego wynagrodzenia za wybitne 
publikacje naukowe z dnia 4 marca 2021 roku. 

Ponadto do efektywnego motywowania należy również wspieranie mobilności krajowej  
i zagranicznej pracowników, pomoc w pozyskiwaniu środków na badania naukowe oraz rozwijanie 
współpracy z otoczeniem uczelni. Istnieje też możliwość uzyskania zniżki w pensum dydaktycznym  
w wypadku zaawansowanych prac projektowych i organizacyjnych czy możliwość otrzymania 
dofinansowania szczególnie ważnych publikacji oraz przedsięwzięć związanych ze współpracą 
zagraniczną. Doceniane jest wdrażanie innowacji dydaktycznych, a także udział w wewnętrznych  
i zewnętrznych szkoleniach, w tym w kursach językowych. 

Na skuteczność polityki kadrowej wskazują awanse zawodowe pracowników na kierunku 
filologia polska (por. załącznik 4.1). 
 
 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/SEN_Ujednolicona_wersja_-statutu_-na_-dzie%C5%84_16_04_2021_-r..pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13929/zarzadzenie-nr-43-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13929/zarzadzenie-nr-43-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13929/zarzadzenie-nr-43-2021
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4.6. Spełnienie reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób 
prowadzących zajęcia oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych  
w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 
wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy 

 
Programy studiów realizowane w roku akademickim 2021/2022 są zgodne z uchwałą nr 

108/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 roku na podstawie art. 68 ust. 
1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 214 ust. 1 i art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku. Program 
specjalności nauczycielskiej obowiązuje zgodnie z Dz.U. z roku 2019 poz. 1450. 

Zajęcia na specjalności nauczycielskiej (dydaktyka przedmiotu) prowadzi dr Anna Szyntor-
Bykowska, nauczyciel-praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy w szkole 
podstawowej, jak i średniej. Pozostałe zajęcia przewidziane standardami kształcenia nauczycieli są 
prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11223/uchwala-nr-108-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11223/uchwala-nr-108-2019
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 
oraz ich doskonalenie 

5.1. Infrastruktura dydaktyczna 
 
5.1.1. Warunki lokalowe i wyposażenie 

Wydział Humanistyczny w pełni zabezpiecza infrastrukturę dydaktyczną na potrzeby 
kształcenia studentów w ramach oferowanych kierunków, w tym kierunku filologia polska. Bazę 
dydaktyczną i administracyjną wydziału stanowią dwa budynki zlokalizowane w kampusie 
uniwersyteckim Piastów w centrum Szczecina. Budynki znajdują się bardzo blisko przystanków 
komunikacji miejskiej, zarówno autobusowej, jak i tramwajowej, co umożliwia studentom dogodne  
i bezpieczne przemieszczanie się po mieście. Kampus Piastów ma bezpośrednie połączenie 
komunikacji miejskiej z dworcami kolejowym i autobusowym. 

Budynek nr 4 przy al. Piastów 40B stanowi bazę dla prowadzenia większości zajęć 
realizowanych na Wydziale Humanistycznym, w tym na kierunku filologia polska, oraz jest zapleczem 
dla pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych w postaci gabinetów służbowych.  
W budynku mieści się łącznie 30 sal dydaktycznych (wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych). 
Wszystkie są wyposażone w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć. W skład zestawu sprzętu 
wchodzi komputer stacjonarny z monitorem, projektor i sprzęt nagłaśniający. Dwie sale wyposażone 
zostały w sprzęt do prowadzenia nauki tłumaczeń symultanicznych (kabiny + biurka ze słuchawkami  
i mikrofonami). Jedna sala jest przeznaczona do nauczania technologii informacyjnych i wyposażona 
w 16 komputerów dobrej klasy. We wszystkich salach zamontowano tablice suchościeralne. Na 
wyposażeniu budynku znajduje się również przenośny sprzęt do prowadzenia wideokonferencji.   

W całym obiekcie dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa EDUROAM, gabinety i sale 
dydaktyczne posiadają również internetowe łącza stałe. Pracownicy mogą korzystać z  komputerów 
stacjonarnych i laptopów. Mają również dostęp do urządzeń drukujących, skanerów i kserokopiarek. 
Sprzęt komputerowy posiada oprogramowania niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych  
i pracy naukowej.  

Obiekt jest w bardzo dobrym stanie technicznym. W latach 2014–2016 zakończono w nim 
remont kapitalny. Wszystkie sale dydaktyczne i niektóre gabinety posiadają klimatyzację. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników w obiekcie zainstalowany jest system 
monitoringu wizyjnego, system powiadamiania o pożarze oraz oddymiania. Przestronne korytarze  
i hole zapewniają studentom odpowiednią przestrzeń. W budynku znajdują się automaty z napojami  
i przekąskami. 

Budynek zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nim dwie windy 
osobowe, samoobsługowa platforma do transportu osób niepełnosprawnych i toaleta dostosowana 
do ich potrzeb. Jest możliwy wstęp do budynku z psem asystującym. Na parkingu są miejsca dla 
pojazdów, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne. Władze oraz osoby koordynujące 
planowanie zajęć w budynku na bieżąco reagują na inne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, np. 
organizowanie konsultacji w salach dydaktycznych, gdy dostęp do gabinetu wykładowcy nie jest 
możliwy za pomocą windy (kondygnacja czwarta).  

Poza budynkami należącymi do Wydziału Humanistycznego studenci odbywają zajęcia 
wychowania fizycznego w odpowiednio przystosowanych do tego typu zajęć obiektach i salach 
należących do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Szczecińskiego  
i wynajmowanych (np. na basenie Akademii Morskiej w Szczecinie, kortach tenisowych i innych).  
W miarę potrzeb wynikających m.in. z tygodniowego planu zajęć studenci korzystają z sal należących 
do Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego, które mieści się przy ulicy Wawrzyniaka 15. 
Budynek został zmodernizowany i przystosowany do prowadzenia zajęć nauki języków obcych 
zgodnie z obowiązującymi standardami. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami. Planowanie zajęć poza głównym budynkiem Wydziału Humanistycznego 
uwzględnia potrzebę bezpiecznego dotarcia studenta w inne miejsca zajęć oraz ewentualny powrót 
na kampus Piastów w celu odbywania dalszych zajęć.  
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Nauczyciele i studenci mają dostęp do platformy Moodle oraz MS Teams, które stanowiły 
podstawę prowadzenia procesu dydaktycznego w nauczaniu za pomocą metod i technik kształcenia 
na odległość w związku z epidemią SARS-CoV-2. W przypadku niemożności wykonywania pracy 
zdalnej z miejsca zamieszkania wydział zabezpieczał pełne wyposażenie nauczyciela w niezbędne 
narzędzia (laptopy, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe, kamery) do prowadzenia zajęć zdalnych  
z miejsca pracy. Praca studentów i nauczycieli akademickich z użyciem wymienionych narzędzi jest 
nadzorowana i wspierana przez pracowników Uczelnianego Centrum Informatycznego.  
 
5.1.2. Obsługa administracyjna pracowników i studentów 

Budynek nr 5 przy al. Piastów 40B stanowi bazę administracyjną. Znajdują się w nim gabinety 
dziekana, dyrektorów instytutów oraz pokoje pracowników sekcji ds. kształcenia i sekcji ds. nauki.  
W budynku mieści się również sala konferencyjna przystosowana do obron zdalnych. Aktualnie 
budynek przeznaczony jest do remontu. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Na czas remontu 
pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w lokalizacji zastępczej w budynkach uniwersyteckich 
przy ulicy Mickiewicza 16A i 18. 

W budynku nr 6 przy al. Piastów 40B, który głównie przynależy do Wydziału Kultury Fizycznej  
i Zdrowia, mieści się dziekanat obsługujący studentów Wydziału Humanistycznego. Budynek spełnia 
wymogi dostosowania infrastruktury, m.in. do potrzeb studentów z niepełnosprawnością.   
 
5.1.3. Infrastruktura dydaktyczna i naukowa związana z miejscami odbywania praktyk 
zawodowych 

W miejscach, w których są przeprowadzane praktyki zawodowe, zarówno przygotowujące do 
zawodu nauczyciela, jak i pozostałe przewidziane programem studiów, spełnione są reguły  
i wymagania w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej. Dotyczy to stosownych 
rozporządzeń, szczególnie w zakresie kształcenia nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku. Spełnianie reguł i wymagań jest 
monitorowane na bieżąco przez opiekunów praktyk, także poprzez studentów – uczestników praktyk 
(m.in. w odniesieniu do dziennika praktyk), jak i poprzez kontakt z organizatorami praktyk (w tym 
monitorowanie ogólnodostępnych informacji na stronach internetowych organizatorów praktyk). 
Organizator praktyk zobowiązuje się do zapewnienia studentowi odpowiedniego stanowiska 
odbywania praktyk, zgodnie z regulaminem. 
 
5.1.4. Sposoby, częstotliwość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej  
i naukowej oraz infrastruktury wspierającej przebywanie pracowników i studentów na terenie 
kampusu Piastów 

Władze wydziału wspólnie z pracownikami administracyjnymi (głównie poprzez kontakt  
z kierownikami obiektów) monitorują i oceniają stan infrastruktury. Na bieżąco są podejmowane 
działania w odpowiedzi na sygnały pracowników dotyczące ewentualnych napraw, a przede 
wszystkim doposażania sal dydaktycznych i gabinetów w najnowocześniejsze urządzenia i narzędzia 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

Władze wydziału, w odpowiedzi na prośby studentów, czynią starania, aby na kampusie 
powstał mały punkt gastronomiczny, który oferowałby posiłki i napoje w większym zakresie niż tylko 
automaty z napojami i przekąskami. Uwarunkowania lokalowe budynków dydaktycznych  
i obowiązujące przepisy ograniczają takie działania, jednak jest to problem będący ciągle 
przedmiotem szukania możliwych rozwiązań. Władze rozważają przejściowe wydzielenie w budynku 
nr 4 przy al. Piastów 40B, w miarę możliwości i w zgodzie z obowiązującymi przepisami, części 
relaksacyjnej dla studentów (z możliwością indywidualnego przygotowania ciepłych napojów). 
Ponadto na życzenie studentów na okres letni przewidziano zakup leżaków, które będą umieszczane 
w częściach zielonych kampusu. Umożliwi to studentom spędzanie przerw między zajęciami oraz 
odbywanie innych spotkań w przyjemnej relaksacyjnej atmosferze. Na kampusie zamontowano 
stojaki rowerowe, także z myślą o promowaniu tej formy poruszania się. 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001450
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5.2. Infrastruktura biblioteczna 
 

5.2.1. Warunki lokalowe 
W bezpośrednim sąsiedztwie w budynku nr 3 przy al. Piastów 40B zlokalizowana jest Biblioteka 

Międzywydziałowa (http://bg.szczecin.pl/bm/) zapewniająca studentom i pracownikom dostęp do 
najnowszych publikacji oraz miejsce do nauki i pracy. Obiekt wyposażony jest w windę osobową, 
towarową oraz platformę schodową dla niepełnosprawnych, trzy toalety, w tym jedną dla 
niepełnosprawnych.  

 
5.2.2. Infrastruktura informatyczna 

Biblioteka udostępnia czytelnikom 33 komputery z dostępem do Internetu, 3 laptopy,  
7 skanerów (w tym 2 do formatów A3), 3 zestawy audiowizualne (słuchawki, mikrofon, napęd 
optyczny). Cały obiekt jest wyposażony w sieć Wi-Fi. 

 
5.2.3. Zasoby biblioteczne 

Działalność Biblioteki Międzywydziałowej jako jednej z filii Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego opiera się na działaniach wspierających proces naukowo-badawczy i edukacyjny m.in. 
Wydziału Humanistycznego. Gromadzony i udostępniany księgozbiór Biblioteki Międzywydziałowej 
oraz Biblioteki Głównej tematycznie związany jest z kierunkami prowadzonymi na wydziale. 
Biblioteka Międzywydziałowa zaspokaja potrzeby biblioteczno-informatyczne w zakresie nauk 
filologicznych. Biblioteka posiada i udostępnia księgozbiór bezpośrednio związany z potrzebami 
kształcenia na kierunku filologia polska. Są to m.in. zasoby z zakresu: literatury, historii literatury, 
leksykologii i leksykografii, poetyki, kultury języka, gramatyki, dydaktyki i metodyki języka polskiego, 
stylistyki, edytorstwa, komunikacji społecznej i medialnej, dziennikarstwa, publicystyki, wiedzy  
o kulturze. 

Zasoby biblioteczne z zakresu filologii polskiej liczą ponad 31,5 tys. książek oraz blisko 230 
tytułów czasopism, a w prenumeracie bieżącej 57 tytułów (wykaz czasopism znajdujących się  
w prenumeraturze bieżącej znajduje się w wykazie materiałów uzupełniających – załącznik 6b). Od 
2018 roku kolekcja wzbogaciła się o ponad 6,3 tys. egzemplarzy książek poprzez dar oraz zakup 
nowych wydawnictw. Warto nadmienić, że dzięki ścisłej współpracy obecnych władz dziekańskich  
i kierownictwa biblioteki budżet biblioteki na zakup nowych książek zasilany jest sukcesywnie  
z funduszu dydaktycznego Wydziału Humanistycznego, a aktualizacja kolekcji odbywa się we 
współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi wydziału. Ponadto studenci i pracownicy 
kierunków filologicznych, w tym filologii polskiej, mają możliwość korzystania z bogatego zasobu 
Wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, który obecnie liczy ponad 234 tys. 
woluminów. 

Zasoby Biblioteki Międzywydziałowej indeksowane są w Katalogu Głównym Biblioteki 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zawartość wyselekcjonowanych czasopism (7 tytułów), prenumerowanych do Biblioteki 
Międzywydziałowej oraz opracowań zbiorowych (39 publikacji pokonferencyjnych),  indeksowana 
jest w utworzonej i aktualizowanej w Bibliotece Międzywydziałowej bibliograficznej bazie 
filologicznej BazFil (w chwili obecnej baza indeksuje ponad 4,1 tys. publikacji – wykaz tytułów 
indeksowanych w bazie znajduje się w wykazie materiałów uzupełniających – załącznik 6b). 

 
5.2.4. Zasoby biblioteczne cyfrowe 

Zainteresowanym oferowane są dostępy do następujących zasobów cyfrowych: 

− dostęp do Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica Biblioteki Narodowej (ponad  
3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy) – w Bibliotece Międzywydziałowej zostały 
przygotowane dla czytelników dwa stanowiska, 

− dostęp on-line zorganizowany na stronie http://bg.szczecin.pl/ w zakładce E-ZASOBY do  
interdyscyplinarnych baz pełnotekstowych (licencjonowanych) światowych wydawnictw, m.in.: 
JSTOR, EBSCOhost, SpringerLink, Project Guttenberg, Web of Science, Wiley Online Library, 

http://bg.szczecin.pl/bm/
http://bg.szczecin.pl/


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 63 

 

 

− dostęp on-line zorganizowany w Serwisie Cyfrowym Biblioteki Międzywydziałowej  
http://scbm.bg.szczecin.pl do wyszukiwarek naukowych, m.in. CEON, Nauka Polska, Academic 
Index, BASE, DART-Europe, FreeFullPDF, Google Scholar, Google książki, Microsoft Academic, 
OpenDoar, RefSeek, 

− dostęp on-line zorganizowany w Serwisie Cyfrowym Biblioteki Międzywydziałowej  
http://scbm.bg.szczecin.pl do ok. 40 tytułów czasopism w wersji elektronicznej z zakresu filologii 
polskiej. 

 
5.2.5. Środki przekazu informacji bibliotecznej 

Przekaz informacji ze strony Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Biblioteki 
Międzywydziałowej odbywa się za pomocą stron internetowych (http://bg.szczecin.pl; 
http://bg.szczecin.pl/bm). Ponadto jest publikowany Informator Biblioteki Międzywydziałowej. 
Informacje bieżące są także przekazywane w postaci komunikatów elektronicznych (na podstawie 
bazy adresów e-mail pracowników i studentów wydziału). 
 
5.2.6. Udostępnianie zbiorów 

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym Wydziału Humanistycznego mają 
prawo: 

− korzystać z zasobów bibliotecznych na miejscu w Bibliotece Międzywydziałowej oraz we 
wszystkich czytelniach sieci bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego,  

− wypożyczać w Bibliotece Międzywydziałowej, Bibliotece Głównej US oraz w wypożyczalniach sieci 
bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego, 

− wypożyczać z polskich bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki 
Głównej US. 

W czytelniach i wypożyczalni Biblioteki Międzywydziałowej udostępnianie zbiorów 
prowadzone jest w formie wolnego dostępu do półek. 

Studenci oraz pracownicy Wydziału Humanistycznego mają możliwość korzystania z baz 
licencjonowanych poprzez sieć wewnętrzną Uniwersytetu Szczecińskiego oraz za pośrednictwem 
serwera Proxy z sieci zewnętrznej. Procedura uzyskania zdalnego dostępu do baz dostępna jest on-
line na stronie Biblioteki Głównej US (http://bg.szczecin.pl/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scbm.bg.szczecin.pl/
http://scbm.bg.szczecin.pl/
http://bg.szczecin.pl/
http://bg.szczecin.pl/bm
http://bg.szczecin.pl/
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

6.1. Zakresu i form współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego 
 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu 
programu studiów odbywa się w dwóch obszarach, niekiedy mających części wspólne.  

Po pierwsze: w obszarze kooperacji ze szczecińskimi i zachodniopomorskimi szkołami, innymi 
instytucjami oświatowymi i kulturalnymi, społecznymi organizacjami pozarządowymi, 
przedsiębiorstwami prywatnymi, redakcjami gazet regionalnych, agendami Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Wiele z nich najpierw przyjmuje studentów kierunku filologia polska na praktyki 
zawodowe, a następnie staje się pierwszymi miejscami pracy jego absolwentów. Warto wśród tych 
instytucji wymienić m.in. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, redakcje „Głosu Szczecińskiego”  
i „Kuriera Szczecińskiego”, Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Szczególne znaczenie na tej płaszczyźnie 
współpracy mają porozumienia i umowy patronackie zawarte przez Wydział Filologiczny (a od roku 
akademickiego 2019/2020 przez Wydział Humanistyczny) i/lub przez Instytut Polonistyki, 
Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa (a od roku akademickiego 2019/2020 przez Instytut Literatury  
i Nowych Mediów) ze szkołami w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim – podpisane  
w latach 2017–2021 lub w latach wcześniejszych, ale nadal obowiązujące.  

Po drugie: w obszarze kooperacji ze szczecińskimi i zachodniopomorskimi instytucjami kultury  
i ośrodkami oświatowymi. Ma to na celu nie tylko transfer wiedzy akademickiej do innych obszarów 
życia społecznego (przede wszystkim szeroko rozumianej kultury humanistycznej) czy 
popularyzowanie współczesnej wiedzy o języku ojczystym oraz literaturze narodowej, lecz także 
promowanie Wydziału Humanistycznego jako części Uniwersytetu Szczecińskiego odpowiadającej za 
podnoszenie świadomości humanistycznej i literackiej mieszkańców miasta i regionu.  

Na tej płaszczyźnie duże znaczenie ma kontynuacja wieloletniej współpracy na mocy 
porozumień zawartych z takimi instytucjami, jak Książnica Pomorska w Szczecinie, 
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Teatr Lalek „Pleciuga”  
w Szczecinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gryfinie. 

Formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z jednej strony potwierdzają 
zgodność z misją Uniwersytetu Szczecińskiego, z dyscyplinami, do których przyporządkowany jest 
kierunek i z koncepcjami kształcenia na kierunku filologia polska. Z drugiej strony wynikają z wyzwań, 
jakie stawia rynek pracy przed studentami i absolwentami kierunku.  

Zasięg tej współpracy ma zarówno charakter lokalny, jak i regionalny: szczeciński  
i zachodniopomorski (szczególnie w odniesieniu do podmiotów, w których studenci i absolwenci 
odbywają praktyki zawodowe), jak też ogólnopolski (szczególnie w odniesieniu do osób i instytucji,  
z którymi nauczyciele akademiccy współpracują przy organizacji przedsięwzięć naukowych  
i popularyzujących naukę o zasięgu krajowym). 

Do innych ważnych i stałych form współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym należy 
organizacja poniższych inicjatyw naukowych, kulturalnych, popularyzujących wiedzę i doradczych. 

 Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców została powołana w 1999 roku przy 
ówczesnym Instytucie Filologii Polskiej US, obecnie działająca w ramach Wydziału Humanistycznego 
US. Prowadzi kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania 
(podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym) dla obcokrajowców mieszkających lub 
czasowo przebywających w Szczecinie (np. studentów wymiany zagranicznej) oraz dla Polaków zza 
granicy zainteresowanych nauką języka. Lektoraty odbywają się w formie zajęć grupowych w ramach 
kursów semestralnych. Programy nauczania obowiązujące w szkole zostały przygotowane zgodnie  
z systemem poziomów zaawansowania przyjętego przez Państwową Komisję Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (http://www.certyfikatpolski.pl). Oprócz lektoratów szkoła 
organizuje także dla zainteresowanych osób warsztaty kulturowe, mające na celu zapoznanie 
obcokrajowców z polskimi tradycjami oraz z historią Szczecina czy współczesną topografią  

http://www.certyfikatpolski.pl/
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i architekturą miasta. Szczegółowe informacje na temat Szkoły znajdują się na stronie internetowej. 
W działania zaangażowani są m.in. dr hab. Agnieszka Szczaus, dr Paweł Wolski, dr Sławomir Iwasiów. 

Wojewódzkie etapy zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych przeprowadzane są w porozumieniu z Instytutem Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk i Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (podpisanym oficjalnie po 
raz pierwszy w 2019 roku). Obecnie przygotowywana jest aktualizacja porozumienia między 
Instytutem Literatury i Nowych Mediów, IBL PAN i ZCDN w sprawie współpracy przy organizacji OLiJP. 
Informacje o pracy Komitetu Okręgowego OLiJP w Szczecinie zamieszczane są także na profilu 
medium społecznościowego Facebook. Osoby koordynujące działania ze strony Uniwersytetu 
Szczecińskiego to prof. dr hab. Agata Zawiszewska, dr hab. Piotr Krupiński, prof. US.  

Dyktando Uniwersyteckie jest organizowane cyklicznie dla mieszkańców województwa 
zachodniopomorskiego oraz studentów szczecińskich uczelni przez zespół językoznawców pod 
kierunkiem prof. dr hab. Ewy Kołodziejek. Po latach 2017 (III edycja) i 2018 (IV edycja) z powodu 
pandemii dyktanda zostały tymczasowo zawieszone. Szczegółowe informacje o regulaminie, 
przebiegu i zwycięzcach tych edycji znajdują się na stronach: http://swieto2017.usz.edu.pl/dyktando/  
oraz http://swietous.usz.edu.pl/dyktando/. Było ono powiązane z organizacją Święta Uniwersytetu, 
które przyjęło postać imprezy otwartej dla mieszkańców Szczecina i województwa 
zachodniopomorskiego; w jego organizacji brali udział także literaturoznawcy i językoznawcy 
poloniści (http://swieto2018.usz.edu.pl/). 

Zespół językoznawców (prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, dr Maria Kabata, dr Rafał Sidorowicz) 
prowadzi poradnię językową (telefoniczną i internetową) dla mieszkańców regionu.  

Nauczyciele akademiccy włączają się również w działania w ramach Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki. Festiwal organizowany jest cyklicznie przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 
(Societas Scientiarum Stetinensis) we współpracy z uczelniami wyższymi w Szczecinie i regionie, które 
to uczelnie otwierają swoje sale dla zwiedzających. Celem festiwalu – adresowanego do młodzieży 
szkolnej i akademickiej oraz dorosłych mieszkańców regionu, w tym słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – jest zainteresowanie społeczeństwa różnymi dziedzinami wiedzy, popularyzacja 
osiągnięć naukowców uczelni regionu oraz zwrócenie uwagi na praktyczne zastosowanie nauki. 
Szczegółowe informacje o programie i partnerach ZFN znajdują się na stronie internetowej 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego: http://festiwal.stn.szczecin.pl/ w zakładce Archiwum. 

Ważna inicjatywą jest również festiwal „Dni Kultury Żydowskiej Adlojada” organizowany od 
2012 roku (w 2020 roku został zawieszony tymczasowo z powodu pandemii). Współorganizatorami 
festiwalu były ówczesne Wydziały Filologiczny i Humanistyczny US, Muzeum Narodowe w Szczecinie  
i Secesja Café, których pracownicy organizowali konferencje naukowe, otwarte spotkania dyskusyjne, 
wystawy, pokazy filmów, warsztaty literackie i spotkania autorskie z badaczami kultury żydowskiej  
i artystami. VI edycja Festiwalu w 2017 roku poświęcona była „Pamięci i kulturze”, VII edycja w 2018 
roku – „Kulturze i polityce”, VIII edycja w 2019 roku – „Kulturze i mediom”. Pokłosiem kolejnych 
edycji festiwalu są wydawnictwa książkowe prezentujące materiały z konferencji naukowych i paneli 
dyskusyjnych. Osoby koordynujące wydarzenia to prof. dr hab. Jerzy Madejski, dr hab. Paweł Wolski. 
Szczegółowe informacje na temat idei, programu i uczestników festiwalu znajdują się na stronie 
internetowej Adlojady: https://adlojada.muzeum.szczecin.pl w zakładkach: Poprzednie edycje, 
Publikacje, Multimedia. 

Projekty dydaktyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Uniwersytetu Dziecięcego „Mały 
poliglota” realizowane są pod kierunkiem dr Agnieszki Szlachty. To pierwsza w historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego uczelnia dla najmłodszych, która działa przy Wydziale Humanistycznym US od 2012 
roku. Główną ideą projektu jest promowanie i rozwijanie dwu- i wielojęzyczności wśród dzieci  
i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, wspomagane zajęciami rozwijającymi świadomość humanistyczną 
prowadzonymi m.in. przez absolwentów szczecińskiej polonistyki (np. emisja głosu, sztuka 
autoprezentacji, redagowanie tekstów, warsztaty teatralne, komunikacja niewerbalna). W roku 
akademickim 2016/2017 Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” znalazł się wśród zwycięskich 
projektów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 0013/UMO/2017/30, 
dofinansowanie: 40 000 zł). W roku akademickim 2017/2018 projekt otrzymał dofinansowanie  

https://hum.usz.edu.pl/wydzial/szkola-jezyka-polskiego-i-kultury-polskiej-dla-cudzoziemcow/o-szkole/
https://www.facebook.com/OLiJP.KO.Szczecin/
https://www.facebook.com/OLiJP.KO.Szczecin/
http://swieto2017.usz.edu.pl/dyktando/
http://swietous.usz.edu.pl/dyktando/
http://swieto2018.usz.edu.pl/
http://festiwal.stn.szczecin.pl/
https://adlojada.muzeum.szczecin.pl/
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w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”  
(nr POWR.03.01.00-00-U032/17, dofinansowanie: 485 000 zł), uzyskując wysokie oceny i zajmując 
drugie miejsce w kraju (projekt NCBiR był realizowany w latach 2018–2020). 

Uniwersytet Dziecięcy „Mały poliglota” włączał się w popularyzację wiedzy wśród dzieci  
i młodzieży m.in. poprzez prowadzenie bezpłatnych zajęć w szkołach Pomorza Zachodniego, spotkań  
w ramach Zachodniopomorskich Festiwali Nauki, plenerowych spotkań dla mieszkańców Szczecina  
i regionu organizowanych podczas Święta Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Szczecińscy poloniści prowadzili również cykliczne wykłady w Gryfińskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w ramach współpracy koordynowanej przez prof. dr hab. Jerzego Madejskiego. 
Wśród wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich w latach 2018–2020 można 
wymienić m.in. następujące tematy ściśle powiązane z ich działalnością badawczą: Zmiany znaczeń 
związków frazeologicznych (dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US), Henryk Sienkiewicz 
prywatnie (dr hab. Leonarda Mariak, prof. US), „Własne pokoje” diarystek. Między twórczością  
a prozą życia (dr hab. Tatiana Czerska, prof. US), Dziennik Jana Józefa Szczepańskiego (prof. dr hab. 
Jerzy Madejski). 
 
6.2. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej 
rezultatów na program studiów i doskonalenie jego realizacji 
 

Przedstawiciele instytucji współpracujących tworzą Radę Interesariuszy Zewnętrznych i biorą 
udział w konstruowaniu i doskonaleniu programu studiów na kierunku filologia polska. Opinie 
interesariuszy zewnętrznych są załączane do corocznej ewaluacji programu studiów. Organizatorzy 
praktyk zawodowych wskazują na aktualne potrzeby pracodawców podczas podpisywania 
porozumień w sprawie praktyk, a po jej odbyciu opiniują umiejętności praktykantów. Natomiast 
akademiccy opiekunowie praktyk sporządzają na podstawie opinii pracodawców dokumenty 
potwierdzające prawidłowy przebieg praktyki i osiągnięcie w ich wyniku zakładanych efektów uczenia 
się. Wyrazem współpracy jest także częsty udział interesariuszy zewnętrznych w konferencjach, 
festiwalach, panelach dyskusyjnych i prelekcjach organizowanych przez polonistów. 

Biorąc pod uwagę znaczenie kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym i kulturalnym, 
nauczyciele akademiccy pracujący na kierunku uczestniczą w pozyskiwaniu nowych interesariuszy 
zewnętrznych, a przede wszystkim dokonują oceny merytorycznej istniejących form współpracy  
i prowadzonych aktywności. Dotyczy to m.in. praktyk zawodowych poprzez oceny studentów  
i interesariuszy zewnętrznych, zainteresowanie potrzebami środowiska i włączanie się w bieżącą 
działalność i proponowane inicjatywy. Celem nadrzędnym jest rozpoznanie potrzeb studentów 
zarówno w kontekście ich kształcenia na kierunku, jak i zaspokajania potrzeb humanistycznych. 
Podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie studentów, którzy czują się współodpowiedzialni za 
monitorowanie tego zakresu działań.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hum.usz.edu.pl/wydzial/maly-poliglota/o-nas/
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 
kierunku 
 

7.1. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia  
 

Specyfika procesu kształcenia na kierunku filologia polska determinuje wprawdzie prymat 
języka polskiego nad językami obcymi, jednak w toku studiów I i II stopnia podejmowane są działania 
zmierzające do systematycznego podnoszenia międzynarodowych kompetencji studentów – zarówno 
na płaszczyźnie językowej, jak i kulturowej, niezbędnych w życiu zawodowym oraz społecznym: 
wspomagających mobilność studentów i absolwentów, sprawne funkcjonowanie na rynku pracy, 
umiejętność działania w wielonarodowych i wielokulturowych zespołach, wreszcie – kompetencje  
w zakresie recepcji obcojęzycznych przekazów literackich oraz medialnych, a także tekstów  
o charakterze naukowym i profesjonalnym. Dlatego też studenci uczestniczą w obowiązkowych 
zajęciach z wybranego przez siebie języka obcego: w wymiarze 120 godzin na studiach I stopnia  
i w wymiarze 30 godzin na studiach II stopnia. Zajęcia te kończą się egzaminem, który weryfikuje 
osiągniecie przez studentów kompetencji językowych na poziomie – odpowiednio dla poszczególnych 
stopni – B2 oraz B2+ ESOKJ. 

Wieloletnie doświadczenie pokazało, że z bogatej oferty lektoratów językowych studenci 
wybierali przede wszystkim języki, których uczyli się już w szkole średniej, a więc angielski oraz 
niemiecki – ten drugi popularny również z uwagi na specyfikę polsko-niemieckiego regionu 
przygranicznego, w którym usytuowany jest Uniwersytet Szczeciński, a z którego pochodzi duża część 
studentów filologii polskiej. W związku z potwierdzonymi na przestrzeni lat preferencjami studentów 
oferta programowa obejmuje zatem w chwili obecnej wspomniane wyżej dwa języki obce.  

Ponieważ lektorat językowy jest przedmiotem do wyboru, a znaczna część studentów kształciła 
się dotąd i kształci wyłącznie w zakresie języka niemieckiego, na kierunku filologia polska nie zostały 
wprowadzone obligatoryjne zajęcia anglojęzyczne. Niemniej studenci zainteresowani udziałem  
w tego typu przedmiocie modułowym, mogą skorzystać z prowadzonego w języku angielskim 
wykładu ogólnouczelnianego, zastępując nim wykład z oferowanej puli wykładów 
ogólnouczelnianych prowadzonych w języku polskim (25 godzin na I stopniu i 15 godzin na II stopniu). 
Ponadto na studiach II stopnia pośród czterech obieralnych, liczących 25 h, wykładów  
z literaturoznawstwa proponowany jest też wykład anglojęzyczny (Holocaust representations), 
natomiast wśród wykładów z językoznawstwa oferowany jest wykład niemieckojęzyczny 
(Sprachkommunikation). 

Ponadto podczas niektórych zajęć studenci mają możliwość oraz są zachęcani do korzystania  
z anglojęzycznej i niemieckojęzycznej literatury fachowej, zarówno z podręczników, jak i artykułów  
z czasopism naukowych. Także w toku seminariów licencjackich i magisterskich zaleca się studentom 
– o ile pozwala na to tematyka – korzystanie z literatury fachowej w języku obcym. 
 
7.2. Kompetencje językowe pracowników naukowo-dydaktycznych pracujących na kierunku 
 

Podstawowym warunkiem efektywnego procesu umiędzynarodowienia kształcenia jest bardzo 
dobra znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego oraz – z uwagi na specyfikę regionu – 
niemieckiego: nie tylko przez studentów, ale też przez kadrę akademicką. Niemała część kadry 
naukowo-dydaktycznej, pracującej ze studentami I i II stopnia filologii polskiej, posiada wysokie 
kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi, przede wszystkim angielskim  
i niemieckim, ale także hiszpańskim, włoskim oraz rosyjskim – wykorzystywane w pracy naukowo-
badawczej, w publikacji wyników badań, w kontaktach z licznymi ośrodkami akademickimi w Europie, 
w obu Amerykach, w Afryce i Australii, a także w dydaktyce – w takim zakresie, na jaki pozwalają 
preferencje oraz kompetencje językowe studentów kierunku.  

Co więcej, Wydział Humanistyczny systematycznie oferuje pracownikom i doktorantom kursy 
językowe, podnoszące różnorakie kompetencje komunikacyjne, sprawność posługiwania się językiem 
w określonych sytuacjach zawodowych, umiejętność pisania tekstów naukowych. Są to zarówno 
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warsztaty prowadzone przez neofilologów pracujących na Wydziale, jak i kursy certyfikowane, 
organizowane przez podmioty zewnętrzne, np. Center for American Studies.  

Dział Spraw Międzynarodowych US wspiera również kadrę dydaktyczną i administracyjną  
w zakresie obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej w ramach programu 
Welcome to Poland (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). W ofercie znajdują się m.in. 
specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli akademickich przygotowujące do prowadzenia zajęć  
w języku obcym czy tworzenia prezentacji i materiałów dydaktycznych; kursy językowe dla 
pracowników administracyjnych obsługujących studentów i pracowników z zagranicy oraz szkolenia 
międzykulturowe dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, których celem jest 
niwelowanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic międzykulturowych. 

Istotny jest fakt, że oferta ta spotyka się z zainteresowaniem kadry, która coraz silniej 
dostrzega potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kompetencji językowych, dających szansę 
na popularyzację wyników badań w środowisku międzynarodowym, na zyskanie samodzielności  
w zakresie academic speaking, academic writing, ale i na włączenie się w działania promujące wśród 
studentów otwartość na umiędzynarodowienie ich toku kształcenia: przełamywanie ich bierności  
w zakresie poszerzania kompetencji językowych, prezentowanie korzyści z dostępu do obcojęzycznej 
literatury fachowej i pożytkowania jej w pracy nad projektami, aktywizację uczestnictwa w zajęciach 
prowadzonych w języku obcym, wreszcie – promowanie mobilności akademickiej w ramach 
programu Erasmus+ oraz czynnego włączania się w międzynarodową społeczność akademicką 2.0. 
 
7.3. Skala i zasięg mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry kierunku 
 

Pracownicy i studenci mają możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umów 
bilateralnych, indywidualnych zaproszeń i ofert stypendialnych do zagranicznych instytucji 
akademickich. Wspierany jest wszechstronny proces wnioskowania o takie wyjazdy, również poprzez 
regularne informowanie o nowych możliwościach mobilności zagranicznej. Wymiana 
międzynarodowa na kierunku filologia polska jest możliwa m.in. w ramach umów zawartych przez 
Wydział Humanistyczny US z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (tj. Uniwersytetem w Sztokholmie, 
Uniwersytetem w Zagrzebiu, Uniwersytetem w Greifswaldzie, Uniwersytetem w Ostrawie, 
Uniwersytetem Roma Tre w Rzymie). 

Zmniejszająca się liczba studentów na obu stopniach filologii polskiej, a także wyraźny spadek 
kompetencji językowych osób zaczynających tok kształcenia na kierunku (w zakresie języków 
obcych), sprawiły jednak, że na przestrzeni kilku ostatnich lat zainteresowanie wyjazdami na studia 
zagraniczne zaczęło spadać, a od 2017 roku nie pojawił się żaden wniosek o wyjazd zagraniczny. 
Wprawdzie w roku akademickim 2019/2020 do opiekunów lat lub kół naukowych zgłosiło się kilkoro 
studentów filologii polskiej, posiadających dobrą oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego i sprecyzowane plany budowania swojej ścieżki kształcenia z wykorzystaniem oferty 
międzynarodowej, jednak plany wyjazdowe na rok 2020/2021 uniemożliwiła sytuacja pandemiczna  
i związane z nią rygory. Jeśli w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 względy sanitarno-
epidemiologiczne nie będą hamować procesu wymiany studenckiej, władze Wydziału i zespół 
kierunku zamierzają zintensyfikować wysiłki, by przywrócić aktywne zainteresowanie studentów 
filologii polskiej ofertą Erasmus+.  

Podobne plany dotyczą przywrócenia zainteresowania studentów zagranicznych studiami na 
filologii polskiej w ramach programu Erasmus+, mimo niesprzyjającej koniunktury, związanej  
z redukcją kształcenia polonistycznego w ośrodkach zagranicznych oraz spadkiem liczebności 
studentów, którzy takie kształcenie chcą podejmować. Niemniej strategia Wydziału i zespołu 
kierunkowego zakłada aktywizację kontaktów z zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi oraz czynne 
promowanie atrakcyjnej oferty, jaką w ramach programu Erasmus+ ma do zaoferowania studentom 
spoza Polski szczecińska polonistyka.  

Natomiast trzeba tu wspomnieć o innej – ważnej w skali regionalnej oraz międzynarodowej – 
inicjatywie Wydziału Humanistycznego, realizowanej w ścisłej współpracy z zespołem filologii 
polskiej. W latach 2019-2021 wspólnie z Uniwersytetem w Greifswaldzie przygotowano nowy 

https://dsm.usz.edu.pl/welcome-to-poland/
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unikatowy kierunek studiów I stopnia: polonistyczno-germanistyczne wspólne (dla studentów z RP  
i RFN) studia nauczycielskie, kształcące nauczycieli języka polskiego oraz niemieckiego, dające 
uprawnienia do nauczania tych języków zarówno w Polsce, jaki i w Niemczech (umowa między 
Uniwersytetem Szczecińskim a Uniwersytetem w Greifswaldzie z 26 maja 2019 roku, na podstawie 
umowy o partnerstwie z dnia 30 września 2013 roku). Na pierwszym roku studiów program 
realizowany jest na uczelniach macierzystych, na drugim roku studenci będą uczyć się i mieszkać w 
Greifswaldzie, na trzecim roku – w Szczecinie. Uruchomienie kierunku planowane jest od roku 
akademickiego 2022/2023. Utworzenie nowego kierunku o opisanym wyżej profilu przyczyni się 
również do zwiększenie zainteresowania filologią polską.  

Kadra naukowo-dydaktyczna kierunku filologia polska wykazuje się bardzo dużą aktywnością 
międzynarodową przez uczestnictwo w kongresach oraz konferencjach zagranicznych, stażach 
zagranicznych, kongresach i konferencjach międzynarodowych organizowanych w kraju, a także  
w wyjazdach szkoleniowych i dydaktycznych STA i STT w ramach programu Erasmus+. Kilkoro 
pracowników (dr hab. Agnieszka Szczaus, prof. US, dr hab. Paweł Wolski, dr Agnieszka Szlachta,  
dr Beata Afeltowicz) zajmuje się ponadto organizacją kursów języka polskiego jako obcego dla 
studentów wymiany zagranicznej, w tym w tym dla studentów z programu ERASMUS+, a także dla 
uczestników Letniej Szkoły Języka Polskiego, organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2017–2021 co najmniej jeden zagraniczny 
wyjazd naukowo-badawczy lub dydaktyczny, staż lub program stypendialny zrealizowało siedmioro 
członków kadry polonistycznej. Natomiast 50% pracowników kierunku włącza się czynnie w działania: 
intensyfikujące umiędzynarodowienie nauki i popularyzacji wyników badań, promujące język i kulturę 
polską zagranicą, kształcące kompetencje językowe oraz kulturowe obcokrajowców podejmujących 
naukę i pracę w Polsce. Efektem są publikacje naukowe w językach obcych, w zagranicznych 
wydawnictwach zwartych i ciągłych, a także udział w międzynarodowych projektach badawczych,  
w międzynarodowych wydarzeniach naukowych i popularyzatorskich (załącznik 7.1). 
 
7.4. Dalsze perspektywy umiędzynarodowienia kierunku jako zgodne ze strategią uczelni 
 

Proces intensyfikacji współpracy międzynarodowej podejmowanej w ramach filologii polskiej 
będzie związany z aktualizacją działań w obszarze kształcenia, badań naukowych, mobilności  
i promocji. Już w chwili obecnej podstawą tego procesu jest systemowa troska o zapewnienie 
odpowiednich kompetencji językowych zarówno studentom, jak i tej części kadry, która nie ma 
pełnej swobody komunikowania się w języku obcym, zwłaszcza angielskim lub niemieckim. Niemniej 
konieczne jest zagwarantowanie ciągłości i systematyczności odpowiednich działań oraz baczne 
monitorowanie efektów. Podniesienie jakości i poziomu nauczania na kierunku filologia polska oraz 
prowadzonych w jego obrębie badań jest bowiem – mimo że to filologia narodowa – ściśle 
powiązane z jego umiędzynarodowieniem. Jest także gwarantem wzrostu mobilności studentów i ich 
udziału w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. 

Umiędzynarodowienie wymaga też poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dla cudzoziemców, co 
wymaga modyfikacji oferty edukacyjnej i pomnożenia treści programowych przekazywanych  
w językach obcych. Działania te wdrażane są na polonistyce od kilku lat – w postaci oferty wykładów 
anglojęzycznych czy kierunku unikatowego opartego na wymianie studentów oraz kadry  
z Uniwersytetem w Greifswaldzie. Jednak jako cel długofalowy jawi się zainteresowanie filologią 
polską w Szczecinie studentów polonistyk/slawistyk z uczelni europejskich oraz spoza Europy. Stąd 
też konieczna jest znacząca intensyfikacja działań promocyjnych, zachęcających do studiowania 
filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Wszystkie wskazane wyżej działania przyczynią się do poprawy jakości kształcenia studentów  
i doktorantów, a w dalszej perspektywie – do przygotowania absolwentów kierunku do życia  
w wielokulturowym, globalnym społeczeństwie oraz do podejmowania aktywności zawodowej  
w środowisku międzynarodowym, bez barier językowych i mentalnych. Intensywniejsze 
umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku pozwoli nadto skuteczniej zintegrować system 
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nauczania, stosowany na szczecińskiej polonistyce, z europejskim oraz światowym systemem 
edukacyjnym. 

W związku z tym mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych będzie systematycznie 
stymulowana, ich wyjazdy badawcze czy szkoleniowe stanowią bowiem ważną inspirację nie tylko do 
rozwoju i promocji polskiej nauki w świecie, ale również do poprawy jakości metod nauczania 
stosowanych w procesie dydaktycznym podejmowanym na Wydziale i kierunku. 

Na przykładzie porozumienia między Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem w Ningbo 
(ChRL) o kształceniu w Szczecinie chińskich studentów filologii germańskiej w ramach Programu 2+2, 
a także współpracy z germanistyką w Uniwersytecie w Guangzhou (ChRL), władze wydziału planują 
podjęcie współpracy z filologią polską na Uniwersytecie w Guangzhou (ChRL). Kontakty umożliwią 
chińskim studentom polonistyki pobyt w Polsce, podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych przewidzianych programem kształcenia.  

Ważną inicjatywą, która pozwoli w przyszłości na rozszerzenie współpracy międzynarodowej  
w ramach kierunku filologia polska, była organizacja Międzynarodowego Kongresu Języka i Kultury 
Polskiej, który odbył się w dniach 22–24 września 2021 roku (https://mkjkp.usz.edu.pl/). Wzięło  
w nim udział 76 naukowców z 33 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych oraz instytucji. 
Wystąpienia zaprezentowali badacze języka i kultury polskiej m.in. z Chin (Pekiński Uniwersytet 
Języków Obcych, Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych), Japonii (Tokijski Uniwersytet 
Studiów Międzynarodowych), Urugwaju (Uniwersytet ORT w Montevideo), Brazylii (Uniwersytet 
Federalny Stanu Parana w Kurytybie), Ukrainy (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), 
Czech (Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Karola w Pradze) i Niemiec (Uniwersytet w Greifswaldzie, 
Uniwersytet w Konstancji, Uniwersytet w Lipsku, Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, 
Uniwersytet Techniczny w Darmstadt). Celem kongresu było stworzenie przestrzeni do dyskusji 
wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja 
badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się polszczyzną, kulturą 
i literaturą polską. Zostaną podjęte rozmowy dotyczące zinstytucjonalizowania współpracy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mkjkp.usz.edu.pl/
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 
 
8.1. Dostosowanie systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb 
studentów z niepełnosprawnością 

 
Uczelnia i wydział opracowały rozbudowany system wsparcia, którego celem jest 

uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb studentów. System obejmuje pomoc w zakresie procesu 
naukowo-dydaktycznego, organizacji i dostępu do informacji, rozwijania zainteresowań naukowych, 
sportowych i artystycznych oraz planowania i rozwoju kariery zawodowej. Proponowane są również 
różne formy pomocy i wsparcia psychologicznego osobom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej  
i zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

Rozpoczynając kształcenie na kierunku filologia polska, student otrzymuje wsparcie 
organizacyjne ze strony wydziału. Podczas tzw. dni adaptacyjnych odbywają się spotkania  
z władzami wydziału, opiekunem roku oraz wykładowcami prowadzącymi zajęcia na kierunku. 
Ponadto student zostaje otoczony wsparciem ze strony przedstawicieli samorządu studenckiego. 
Podczas dni adaptacyjnych wsparcia studentom udzielają również pracownicy sekcji ds. studenckich 
w zakresie niezbędnych informacji, a także – dokonując rejestracji studentów, wydając legitymacje 
oraz zachęcając do odwiedzania strony https://dos.usz.edu.pl i bezpośredniego kontaktu 
telefonicznego lub mailowego pod adresem dos.piastow@usz.edu.pl.  

W trakcie dni adaptacyjnych studenci są szkoleni w zakresie praw i obowiązków studenta. Ze 
względu na trwającą pandemię przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 szkolenia odbyły 
się w trybie zdalnym. Uczelnia zapewniła studentom szkolenia dotyczące korzystania z aplikacji MS 
Teams. Pracownicy Uczelnianego Centrum Informatycznego przeprowadzili dla studentów szkolenie 
on-line, nagranie było również dostępne na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego w zakładce Studenci. 
Ponadto uczelnia zapewniła studentom I roku konsultacje stacjonarne dotyczące użytkowania MS 
Teams. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego opracowali Poradnik Studenta Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Poradnik zarówno w roku ubiegłym, jak i w przyszłości pozwoli studentom I roku 
zapoznać się z zasadami i regułami studiowania w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Władze Wydziału Humanistycznego przykładają szczególną wagę do informowania studentów 
o aktualnych sprawach związanych z organizacją roku akademickiego, procesu kształcenia  
i funkcjonowania wydziału. Wszelkie ważne dla studentów komunikaty znajdują się na stronie 
internetowej Wydziału Humanistycznego w zakładce Studenci. Istotną kwestią jest również 
monitorowanie i rozpoznawanie bieżących potrzeb studentów oraz oferowanie pomocy  
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. W tym celu dziekan wyznacza spośród nauczycieli akademickich 
opiekunów roku. Opiekun roku pomaga i doradza studentom, pozostając w stałym kontakcie ze 
starostą roku, który jest wybierany podczas dni adaptacyjnych lub podczas pierwszego tygodnia 
zajęć. Aktualny wykaz opiekunów roku znajduje się w zakładce Opiekunowie roku. Ponadto za 
pośrednictwem sekretariatu dziekana opiekunowie roku na bieżąco otrzymują ważne informacje  
z prośbą o rozpowszechnienie wśród studentów. Okres kształcenia zdalnego był czasem szczególnego 
wsparcia studentów przez opiekunów w zakresie organizacji kształcenia oraz wsparcia 
psychologicznego. Opiekunowie pozostawali w kontakcie ze studentami nie tylko poprzez pocztę 
internetową, ale również kontaktowali się ze studentami telefonicznie i za pomocą aplikacji MS 
Teams (wideokonferencja, rozmowa, czat). 

Wydział aktywnie wspiera studentów w rozwijaniu ich zainteresowań naukowych, sportowych 
i artystycznych. Studenci, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami w nauce, sporcie lub 
osiągnięciami artystycznymi, zgodnie z Regulaminem studiów otrzymują zgodę na indywidualny 
program studiów. Ponadto, wspierając różne obszary aktywności studentów, prodziekan ds. 
studenckich proponuje studentom wsparcie w postaci indywidualnej organizacji studiów, informując 
o takiej możliwości podczas dyżuru prodziekańskiego lub odpowiadając na indywidualne prośby  
w korespondencji mailowej. Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji i artystycznych 
uzdolnień w Chórze Uniwersytetu Szczecińskiego występując m.in. w Filharmonii Szczecińskiej, 

https://dos.usz.edu.pl/
mailto:dos.piastow@usz.edu.pl
https://hum.usz.edu.pl/studenci/sekcja-ds-studenckich/
https://hum.usz.edu.pl/studenci/opiekunowie-roku/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
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Operze na Zamku w Szczecinie oraz za granicą. Studenci korzystają również z oferty sportowej 
przygotowanej przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademickiego 
Związku Sportowego. Ważnym elementem integrującym studentów jest udział w największym 
festiwalu kultury studenckiej na Pomorzu Zachodnim Juwenalia Szczecin organizowanym przez 
Samorząd Studencki.  

Uczelnia wspiera studentów w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Akademickie 
Biuro Karier US zapewnia studentom zróżnicowaną ofertę warsztatów, doradztwo zawodowe, 
szkolenia zawodowe oraz informatyczne, wyjazdy studyjne oraz specjalistyczne kursy językowe. 
Obecnie studenci mają możliwość wzięcia udziału w Wirtualnej Giełdzie Pracy, która odbędzie się  
w wersji on-line.  

Studenci mogą korzystać z następujących form pomocy: stypendium socjalne, stypendium dla 
osób niepełnosprawnych, zapomogi. Studenci wyróżniający się w nauce mogą ubiegać się  
o stypendium rektora. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów znajdują się na stronie: 
https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/.  

Szczególnym wsparciem uczelnia otacza osoby niepełnosprawne. W tym celu w 2007 roku 
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego zainicjował działalność Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Głównym celem jego działalności jest wsparcie studentów z niepełnosprawnością w procesie 
kształcenia. Wsparcie jest udzielane zarówno osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak  
i osobom przewlekle chorym lub z tymczasową niepełnosprawnością. W obu przypadkach celem jest 
zapewnienie studentowi wszelkich dostosowań umożliwiających zrealizowanie programu studiów. 
Ponadto biuro zapewnia pomoc organizacyjną i merytoryczną dla nauczycieli akademickich oraz 
pracowników administracyjnych, którzy na co dzień mają kontakt z osobami z orzeczeniem  
o niepełnosprawności. Ważnym aspektem wsparcia studenta z niepełnosprawnością jest również 
możliwość powołania asystenta dydaktycznego. Asystent zapewnia pomoc w zakresie 
przemieszczania, sporządzania notatek, korzystania z zasobów bibliotecznych, załatwiania spraw  
w dziekanacie. O kandydatach z niepełnosprawnością Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych może 
dowiedzieć się już w momencie rekrutacji, ponieważ w systemie Elektronicznej Rejestracji 
Kandydatów znajduje się rubryka informująca o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności. Dzięki 
temu studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą szybko znaleźć się pod opieką biura  
i otrzymać niezbędną pomoc w realizacji programu studiów.  

 
8.2. Zakres i formy wspierania studentów w procesie uczenia się 

  
Uczelnia aktywnie wspiera studentów w procesie uczenia się m.in. poprzez zapewnienie im 

regularnego wsparcia merytorycznego w postaci konsultacji ze strony kadry badawczo-dydaktycznej  
i dydaktycznej. Każdy wykładowca akademicki jest dostępny w ramach konsultacji w wymiarze 1,5 
godziny tygodniowo. Informacje na temat godzin i dni konsultacji są dostępne na stronie Wydziału 
Humanistycznego w zakładce Konsultacje nauczycieli akademickich. W trakcie nauczania w trybie 
zdalnym konsultacje odbywały się poprzez aplikację Ms Teams (na stronie podane zostały kody 
dostępu). Poza tym studenci potrzebujący wsparcia w procesie uczenia się regularnie korzystają  
z kontaktu mailowego z wykładowcami.  

Istotnym elementem wspierającym proces uczenia się jest dostęp studentów do programów 
studiów, które dla poszczególnych cykli studiów realizujących zajęcia w roku akademickich 
2021/2022 są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie US. Ponadto na stronie 
Wydziału Humanistycznego w zakładce Kształcenie znajdują się bieżące plany studiów i sylabusy. 

Najważniejszym elementem wsparcia w zakresie naukowym jest jednak program studiów, 
który poprzez rozbudowany wybór przedmiotów fakultatywnych ma na celu zapewnienie studentowi 
rozwoju jego indywidualnych zainteresowań naukowych. Należy podkreślić, że dobór form i metod 
dydaktycznych jest ukierunkowany na optymalizację procesu uczenia się. Proponowany program 
studiów ma na celu rozwijanie wiedzy i jej popularyzowanie, pełni również funkcję kulturotwórczą. 
Student zdobywa wiedzę i niezbędne narzędzia merytoryczne, by samemu dokonać analizy zjawisk  
i procesów językowych, literackich i kulturowych. 

https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/
https://hum.usz.edu.pl/studenci/konsultacje
https://bip.usz.edu.pl/artykuly/523/programy-studiow-2021-2021
https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/plany-studiow-i-kursow-sylabusy/plany-studiow-i-i-ii-stopnia/
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W programie studiów przewidziano również obowiązkowe praktyki z bardzo szeroką ofertą ich 
realizacji. Kolejnym specjalistycznym przedmiotem gwarantującym wysoką rangę nauczania na 
kierunku filologia polska jest wybór przez studenta seminarium dyplomowego. Seminaria są 
prowadzone przez wykładowców ze znacznym dorobkiem naukowym, zapewniając najwyższe 
standardy procesu uczenia się. 

Wsparcie procesu uczenia się następuje również poprzez skonstruowanie przejrzystego  
i precyzyjnego systemu oceny osiągnięć studenta. Zgodnie z regulaminem studiów wykładowca na 
pierwszych zajęciach jest zobowiązany podać określone w sylabusie zasady odbywania zajęć 
dydaktycznych oraz warunki i tryb przystępowania do zaliczeń oraz przystępowania do egzaminów  
i ich zaliczania.  
 
8.3. Formy wsparcia 
 
8.3.1. Krajowa i międzynarodowa mobilność studentów 

Studenci kierunku filologia polska mają możliwość udziału w wymianie międzynarodowej  
w ramach programu Erasmus+. Studenci podczas każdego cyklu studiów (studia licencjackie, studia 
magisterskie) mogą korzystać z 12-miesięcznego kapitału mobilności. Ten czas może zostać 
wykorzystany na realizowanie wyjazdów na studia, praktyk lub staży zagranicznych. Działalnością 
organizacyjną, doradczą i koordynująca działania uczelni w ramach programu Erasmus+ zajmuje się 
Dział Spraw Międzynarodowych. Ponadto uczelnia powołała wydziałowych i kierunkowych 
koordynatorów ECTS, których rolą jest nie tylko właściwa selekcja i kwalifikacja kandydatów, ale 
również zapewnienie studentom merytorycznego przygotowania do wyjazdu. Koordynatorzy dbają  
o zapewnienie studentom bezkolizyjnego uznania okresu odbytych studiów zagranicznych. Podczas 
wyjazdów zagranicznych uczelnia zapewnia uczestnikom projektu wsparcie merytoryczne, finansowe 
oraz organizacyjne. Studenci są aktywizowani do wyjazdów – pracownicy Działu Spraw 
Międzynarodowych organizują spotkania dla studentów, zachęcając do realizowania mobilności 
zagranicznej. W okresie pandemii spotkania informacyjne były organizowane on-line poprzez 
aplikację MS Teams.  

Oprócz wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ studenci mogą również 
korzystać z programu MOST. Program mobilności studentów i doktorantów umożliwia studiowanie 
przez jeden semestr lub przez cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów. 
Udział w programie MOST jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Student otrzymuje możliwość 
zrealizowania programu studiów innego niż realizowany w uczelni macierzystej. Pozwala na wybór 
zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Pomaga również nawiązać 
kontakty ze specjalistami w danej dziedzinie. Wyjazd w ramach programu MOST jest też sygnałem dla 
przyszłego pracodawcy, że kandydat wykazuje się mobilnością, komunikatywnością i potrafi 
adaptować się do nowych warunków. 
 
8.3.2. Prowadzenie działalności naukowej oraz publikowanie lub prezentacja jej wyników, jak 
również w uczestniczeniu w różnych formach komunikacji naukowej lub twórczości artystycznej 

Aktywność naukowa studentów na kierunku filologia polska jest rozwijana dzięki działalności 
dwóch kół naukowych: Koło Młodych Językoznawców oraz Koło Literatury i Kultury XIX wieku.  Dzięki 
kołom naukowym studenci mają możliwość rozwijania umiejętności organizacyjnych (organizacja 
konferencji), biorą udział w odczytach oraz mają możliwość nawiązania kontaktów ze specjalistami  
w danej dziedzinie. Oba koła wykazują się dużą aktywnością naukową, pozytywnie wpływając na 
proces samokształcenia studentów zaangażowanych w dodatkową działalność. 

Na uwagę zasługuje działalność Koła Młodych Językoznawców i Koła Literatury i Kultury XIX 
wieku (por. dokładny opis w kryterium 4.3). Wsparcie działalności naukowej studentów i prezentacji 
jej wyników dotyczy zarówno sfery merytorycznej (udział nauczycieli w konferencjach studenckich  
i doktoranckich z opieką merytoryczną, pomoc w publikowaniu materiałów), jak i infrastrukturalnej 
(udostępnienie studentom aul uniwersyteckich, sal wykładowych czy miejsc w ośrodkach 
szkoleniowo-wypoczynkowych US). 
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8.3.3. Wchodzenie na rynek pracy lub kontynuowanie edukacji 
Ważnym elementem wspierającym studentów we wchodzeniu na rynek pracy jest realizacja 

praktyk przewidzianych w programie studiów. Praktyki odbywają się zgodnie z wybraną 
specjalnością. Na kierunku filologia polska I stopnia studenci mają do wyboru trzy specjalności: 
nauczycielską, edytorsko-wydawniczą, krytyczno-literacką. Natomiast na kierunku filologia polska  
II stopnia realizowane są następujące specjalności: nauczycielska, językoznawcza, literaturoznawcza 
oraz edytorstwo współczesne.  

Na Wydziale Humanistycznym został powołany Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Zawodowych 
i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Pełnomocnik zajmuje się nawiązywaniem 
współpracy z jednostkami sektora publicznego i prywatnego. Celem współpracy jest umożliwienie 
studentom odbywania praktyk, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych, 
przygotowując absolwenta do wejścia na rynek pracy. Studenci filologii polskiej I i II stopnia,  
w zależności od wybranej specjalności, odbywają praktyki w takich jednostkach jak: szkoły 
podstawowe i licea, redakcje gazet (m.in. „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Stargardzka”), Polskie Radio 
Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.   

Biorąc pod uwagę potrzeby studentów we wchodzeniu na rynek pracy, Akademickie Biuro 
Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zapewnia indywidualne spotkania z doświadczonymi doradcami 
zawodowymi. Celem spotkań jest pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, doradztwo  
w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, ocena indywidualnego potencjału  
i preferencji zawodowych. W związku z pandemią od marca 2020 roku spotkania doradcze odbywają 
się on-line poprzez platformę MS Teams. Jednak w indywidualnych przypadkach i po wcześniejszym 
umówieniu się istnieje możliwość bezpośredniego spotkania w siedzibie Akademickiego Biura Karier. 

Absolwenci kierunku filologia polska mają możliwość uzupełniania i poszerzania swojej wiedzy 
i umiejętności w ramach studiów podyplomowych (www.podyplomowe.usz.edu.pl).  

Studenci zainteresowani karierą naukową mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji do 
Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące m.in. 
terminów rekrutacji, listy potencjalnych promotorów, linków do rejestracji oraz wyników rekrutacji 
są dostępne na stronie: https://szkoladoktorska.usz.edu.pl. 
 
8.3.4. Aktywność studentów: sportowa, artystyczna, organizacyjna, w zakresie przedsiębiorczości 

Władze wydziału współpracują z samorządem studenckim, wspierając wszelką aktywność 
studentów, która nie jest bezpośrednio związana z procesem kształcenia.  

Co roku samorząd studencki wraz z władzami uczelni bierze udział w organizacji dni 
adaptacyjnych, które oprócz obowiązkowych szkoleń czy immatrykulacji są dla nowo przyjętych 
studentów okazją do zintegrowania się. Z inicjatywy samorządu studenckiego zostało przygotowane 
szkolenie w formie livestream za pośrednictwem Youtube. Oprócz informacji dotyczących 
studiowania w Uniwersytecie Szczecińskim przekazano propozycje spędzania wolnego czasu. 
Ponadto podczas szkolenia odbyły się konkursy z nagrodami dla uczestników.  

Samorząd Studencki wspierany przez władze uczelni rozwija działalność artystyczną  
i sportową. Działalność artystyczna jest skupiona wokół Strefy Kultury Studenckiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Jednym z jej najważniejszych zadań jest obsługa organizacyjno-techniczna teatrów  
i grup artystycznych podczas wydarzeń odbywających się w sali teatralno-kinowej SKS. W tym celu 
Strefa Kultury Studenckiej pozyskuje środki finansowe na rzecz działalności kulturalnej i społecznej 
studentów. Ponadto zajmuje się promocją wydarzeń kulturalnych takich jak np. Festiwal Garaże.  
W okresie pandemii działalność kulturalna w formie bezpośrednich spotkań została ograniczona. 
Jednak w 2019 roku każdy student, który przedstawił w Strefie Kultury Studenckiej podbitą 
legitymację otrzymywał darmowy bilet na Festiwal Garaże. Wszelkie niezbędne informacje na temat 
Strefy Kultury Studenckiej są dostępne na stronie internetowej: https://sks.usz.edu.pl. Strefa Kultury 
Studenckiej prowadzi również profil na Facebooku: https://www.facebook.com/sksszczecin.  

Studenci zainteresowani rozwojem zainteresowań sportowych mają możliwość przystąpienia 
do Akademickiego Związku Sportowego (AZS). Jest to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce, 
które działa nieprzerwanie od ponad stu lat. Działalność sportową prowadzi Klub Uczelniany AZS US.  

http://www.podyplomowe.usz.edu.pl/
https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/
https://sks.usz.edu.pl/
https://www.facebook.com/sksszczecin


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 75 

 

 

W ramach jego działalności studenci po wyrobieniu legitymacji członkowskiej mogą brać udział  
w zajęciach sekcji sportowych (np. koszykówka, siatkówka czy brydż). 
 
8.3.5. System motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności 
naukowej oraz sposobów wsparcia studentów wybitnych 

System stypendialny przyjęty w uczelni stanowi jednocześnie system motywowania studentów 
do osiągania lepszych wyników w nauce. Istotny element systemu stanowi stypendium rektora dla 
studentów, które może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów 
prowadzonego w uczelni. Lista rankingowa jest ustalana w oparciu o średnią ocen, osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe. Studenci wyróżniający się w nauce i/lub działalności, społecznej, 
kulturalnej i sportowej mogą także ubiegać się o nagrodę rektora (uchwała Senatu 110/2020 z dnia 
17 grudnia 2020 roku). Dodatkowo studenci mogą uzyskać Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. 
Natomiast w przypadku studentów szczególnie uzdolnionych możliwe jest ubieganie się  
o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów.  

W przypadku studentów wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w nauce, sporcie lub 
osiągnięciami artystycznymi prodziekan ds. studenckich przyznaje zgodę na indywidualny program 
studiów. Student, któremu został przyznany IPS, zostaje otoczony opieką ze strony opiekuna 
naukowego. Zgodnie z Regulaminem studiów US opiekun zostaje powołany przez dziekana wydziału 
po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 
 
8.3.6. Sposoby informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej 

Studenci są informowani o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej za pomocą różnych 
kanałów informacyjnych. Celem jest dotarcie do jak największej liczby osób. Dla każdego studenta 
najważniejszy kanał informacyjny stanowi uniwersytecka poczta mailowa. Podczas dni adaptacyjnych 
studenci są informowani przez opiekuna roku oraz przez pracowników sekcji ds. studenckich, aby  
w sprawach studenckich z wykładowcami i administracją korzystać wyłącznie z przypisanych kont 
uniwersyteckich. Wprowadzona organizacja pozwala usprawnić kontakt ze studentem. Korzystanie  
z uniwersyteckiej poczty jest również istotne, aby opiekun roku na bieżąco mógł kontaktować się ze 
studentami w celu przekazania ważnych informacji. Opiekun roku otrzymuje na pocztę uniwersytecką 
informacje kierowane za pośrednictwem sekretariatu dziekana lub sekretariatów instytutów (dla 
kierunku filologia polska – Instytut Literatury i Nowych Mediów, Instytut Językoznawstwa) z prośbą  
o rozpowszechnienie wśród studentów. W przypadku pilnych spraw lub braku kontaktu mailowego 
opiekun roku kontaktuje się ze studentami telefonicznie. Do głównych kanałów kontaktu ze 
studentami należy również zaliczyć stronę Wydziału Humanistycznego, gdzie w zakładce Studenci 
znajdują się informacje dotyczące planów zajęć, sesji egzaminacyjnej, konsultacji nauczycieli 
akademickich. W zakładce znajdują się również informacje na temat praktyk studenckich 
(opiekunowie praktyk, regulaminy praktyk), programów wymiany studentów oraz organizacji 
studenckich. Poza tym na stronie wydziału prowadzony jest czat, gdzie studenci mogą na bieżąco 
zadawać pytania i uzyskać niezbędną pomoc. Równie ważnym kanałem informacyjnym jest strona 
https://dos.usz.edu.pl/piastow/, na której studenci mogą znaleźć informacje na temat organizacji 
roku akademickiego, ważności legitymacji, platformy studenckiej e-proDziekan, E-INDEKS. Na stronie 
umieszczane są również najważniejsze zarządzenia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczące 
np. sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022. Poza tym w zakładce 
Ogłoszenia Dziekanatu Piastów Wydziału Humanistycznego znajdują się informacje na temat m.in. 
przyznawania stypendiów, świadczeń dla studentów i doktorantów, konkursów, staży, praktyk oraz 
ofert pracy. Ponadto studenci są na bieżąco informowani o odwołaniu zajęć przez wykładowców  
w zakładce Zajęcia Piastów Wydział Humanistyczny. W tym samym miejscu publikowane są 
informacje o terminach odrabiania zajęć przez wykładowców. Kolejnym ważnym kanałem 
informacyjnym jest strona główna Uniwersytetu Szczecińskiego: https://studenci.usz.edu.pl, gdzie 
znajdują się zakładki odsyłające m.in. do informacji o stypendiach, nagrodach rektora, aktualności 
dotyczące Akademickiego Biura Karier, domów studenckich i opieki medycznej. Ważnym sposobem 
komunikacji ze studentami są również media społecznościowe, zwłaszcza strona główna 

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/13285/uchwala-nr-110-2020
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/13285/uchwala-nr-110-2020
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://dos.usz.edu.pl/piastow/
https://studenci.usz.edu.pl/
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Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Humanistycznego na Facebooku. Ważną rolę  
w informowaniu studentów odgrywa Samorząd Studencki prowadzący na Facebooku stronę: 
https://facebook.com/samorzadus. Przedstawiciele samorządu docierają do studentów także za 
pomocą strony internetowej: https://samorzad.usz.edu.pl i strony Strefy Kultury Studenckiej: 
https://sks.usz.edu.pl.  
 
8.3.7. Sposób rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego 
skuteczność 

Studenci mają możliwość kierowania skarg i wniosków do prodziekana ds. studenckich. 
Studenci mogą przesłać skargę lub wniosek na adres dos.piastow@usz.edu.pl, wrzucić pismo do 
specjalnej skrzynki znajdującej się w holu budynku nr 6 lub złożyć pismo osobiście po uprzednim 
umówieniu się, pisząc na wskazany adres mailowy. Wzory wniosków są jednolite w całej uczelni. Po 
wejściu na stronę https://dos.usz.edu.pl pojawia się zakładka Na skróty – platforma studenta, wzory 
podań, ubezpieczenia, opłaty, itp., a następnie zakładka Wzory podań, z której student może pobrać 
właściwy wniosek. Przy części wniosków został umieszczony wyciąg z Regulaminu studiów, aby 
ułatwić studentowi złożenie właściwego wniosku. Jeśli student nie jest pewny, jaki wniosek powinien 
złożyć, może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z pracownikami sekcji ds. studenckich, 
którzy służą radą i doświadczeniem. Maile pracowników i numery telefonów znajdują się na stronie 
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/ w zakładce Kampus Piastów WH.  

Decyzja prodziekana jest dostarczana studentowi listownie na adres wskazany w podaniu lub 
elektronicznie za pomocą programu do obsługi studenta E-Dziekanat. Od decyzji administracyjnych  
i rozstrzygnięć prodziekana ds. studenckich przysługuje studentowi odwołanie do prorektora ds. 
studenckich (§8 ust. 1 Regulaminu studiów). Jeżeli prodziekan ds. studenckich uzna, że odwołanie 
zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję albo rozstrzygnięcie, w którym 
uchyli albo zmieni zaskarżoną decyzję albo rozstrzygnięcie. W takim przypadku prodziekan ds. 
studenckich nie przekazuje odwołania prorektorowi ds. studenckich (§8 ust. 2 Regulaminu studiów). 
Natomiast prodziekan ds. studenckich ma obowiązek przekazania prorektorowi ds. studenckich 
odwołania wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli  
w tym terminie nie wydał nowej decyzji albo rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 3 (§8 ust. 3 
Regulaminu studiów).  

Istotną kwestię stanowi wydawanie decyzji i rozstrzygnięć zgodnie z obowiązującym stanem 
prawnym. Zgodnie z §8 ust. 5 Regulaminu studiów prorektor ds. studenckich uchyla decyzję 
prodziekana ds. studenckich sprzeczną z: przepisami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, Statutem, 
uchwałą Senatu US, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszającą 
ważny interes uczelni. Podobnie zgodnie z §8 ust. 6 Regulaminu studiów prorektor ds. studenckich 
uchyla rozstrzygnięcie prodziekana ds. studenckich sprzeczne ze Statutem, uchwałą Senatu US, 
regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi uczelni lub naruszające ważny interes uczelni. 
Ponadto od decyzji prorektora ds. studenckich w sprawach, o których mowa w §8 ust. 2, służy prawo 
złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach uregulowanych w odrębnych 
przepisach (§8 ust. 7 Regulaminu studiów US).  

Oprócz składania skarg i wniosków w formie podania studenci mają prawo osobistej rozmowy 
z prodziekanem ds. studenckich podczas dyżuru odbywającego się w każdą środę w godz. 15.00 – 
16.30. W okresie pandemii studenci kontaktowali się mailowo z prodziekanem ds. studenckich i po 
umówieniu daty oraz godziny otrzymywali kod dostępu w aplikacji MS Teams.  

Na poziomie uczelni studenci mają również możliwość zgłaszania skarg i wniosków do 
prorektora ds. studenckich. W roku akademickim 2021/2022 spotkania indywidualne z prorektor ds. 
studenckich były możliwe w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 15.00. Spotkania odbywały się  na 
platformie MS Teams, po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia mailowego. 

Swoje uwagi studenci mogą również zgłaszać do zarządu Samorządu Studenckiego US. Na 
stronie: https://samorzad.usz.edu.pl znajduje się formularz kontaktowy i numer do kontaktu 
telefonicznego. W przypadku pytań członkowie Samorządu Studenckiego zachęcają do przyjścia na 
dyżur lub przesłania wiadomości.  

https://facebook.com/samorzadus
https://samorzad.usz.edu.pl/
https://sks.usz.edu.pl/
mailto:dos.piastow@usz.edu.pl
https://dos.usz.edu.pl/
https://dos.usz.edu.pl/kontakt/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://studenci.usz.edu.pl/regulamin-studiow/
https://samorzad.usz.edu.pl/
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8.3.8. Zakres, poziom i skuteczność systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji 
kadry wspierającej proces kształcenia 

Obsługa administracyjna studentów na Wydziale Humanistycznym jest zapewniona przez 
pracowników sekcji ds. studenckich. Pracą działu zarządza kierownik sekcji, ponadto nadzór nad 
działem pełni dwóch prodziekanów ds. studenckich. Pracownicy sekcji ds. studenckich posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne przy wykonywaniu obowiązków 
administracyjnych związanych z obsługą studentów. W roku akademickim 2021/2022 sekcja ds. 
studenckich jest czynna dla studentów od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 13.00. Informatyczne 
wsparcie związane z obsługą studenta zapewnia system e-proDziekan, dostępny pod adresem: 
https://e-prodziekan.usz.edu.pl/. Pracownicy sekcji ds. studenckich dokładają starań, aby sprawy 
studenckie były załatwiane skutecznie i szybko. Podstawą sprawnego funkcjonowania sekcji ds. 
studenckich jest odpowiedni podział obowiązków przez kierownika sekcji ds. studenckich oraz dobra 
organizacja pracy obsługi administracyjnej. Studenci wszystkich kierunków, w tym także filologii 
polskiej są przydzieleni do pracowników znających specyfikę kierunku i pojawiające się potencjalne 
trudności. Dzięki wyspecjalizowaniu w administracyjnej obsłudze studentów pracownicy sekcji ds. 
studenckich mają możliwość skutecznego doradztwa w celu znalezienia optymalnego rozwiązania  
i pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. 
 
8.3.9. Działania informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy, zasady reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia 
bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom 

 
Władze uczelni dokładają wszelkich starań, aby przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji  

w Uniwersytecie Szczecińskim. Zgodnie z wprowadzoną procedurą antymobbingową  
i rekomendowanymi dobrymi praktykami w tym zakresie, szkoleniami objęci zostali wszyscy 
pracownicy uczelni. Działania edukacyjne miały na celu podniesienie świadomości, aby wykładowcy 
akademiccy byli w stanie w porę zapobiegać niepożądanym zjawiskom mobbingu i dyskryminacji 
również w stosunku do studentów. W ramach szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej uczelnia 
zorganizowała podobne szkolenie on-line dla studentów. Negatywny wpływ pandemii na zdrowie 
psychiczne sprawił, że szkolenie swoją tematyką objęło takie kwestie jak: przeciwdziałanie przemocy  
i agresji, sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia przemocą i dyskryminacją. 

Studenci mają możliwość uzyskania pomocy psychologicznej. W tym celu z inicjatywy 
prorektora ds. studenckich oraz Działu ds. Osób Niepełnosprawnych został powołany Punkt Pomocy 
Psychologicznej dostępny pod numerem telefonu: 91 444 38 18. Program pomocy jest dostosowany 
do indywidualnych potrzeb studentów, ale również wykładowców akademickich i pracowników 
administracji (https://uce.usz.edu.pl/punkt-pomocy-psychologicznej/).  

W przypadku wszelkich form zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji  
i przemocy wobec studentów mogą oni zwracać się z prośbą o wsparcie do opiekuna roku, 
koordynatora kierunku, prodziekana ds. studenckich lub dziekana wydziału. Władze dziekańskie 
podejmują wszelkie możliwe środki, aby zapobiegać dyskryminacji włącznie ze skierowaniem sprawy  
i zebranego materiału dowodowego do właściwej komisji dyscyplinarnej za pośrednictwem władz 
rektorskich. 
 
8.3.10. Współpraca z samorządem studentów i organizacjami studenckimi 

Władze wydziału aktywnie współpracują z Samorządem Studenckim wspierając studentów  
w procesie uczenia się, rozwoju zainteresowań naukowych i kariery zawodowej a także innych 
formach aktywności. Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego 
pozostaje w stałym kontakcie mailowym oraz telefonicznym z prodziekanem ds. studenckich. Władze 
dziekańskie organizują spotkania z przedstawicielami Samorządu Studenckiego WH, podczas których 
omawiane są najważniejsze kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem odpowiednich 
standardów kształcenia na Wydziale Humanistycznym. Władze dziekańskie są otwarte na wszelkie 
prośby i uwagi ze strony przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Samorząd Studencki regularnie 

https://e-prodziekan.usz.edu.pl/
https://uce.usz.edu.pl/punkt-pomocy-psychologicznej/
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przeprowadza ankietyzację wśród studentów jak np. w przypadku realizacji zajęć w październiku 
2020/2021 przekazując swoje rekomendacje władzom Wydziału.  

Samorząd Studencki aktywnie zachęca studentów do brania udziału w ankietyzacji on-line. 
Ostatnia ankietyzacja odbyła się w dniach od 1 do 27 czerwca na platformie www.e-
prodziekan.usz.edu.pl. Studenci mieli możliwość oceny kierunku, natomiast w dniach od 10 do 27 
czerwca mogli ocenić nauczycieli akademickich, z którymi odbywały się zajęcia. Ankiety stanowią 
cenne narzędzie dla dziekana wydziału, pozwalając na monitorowanie jakości kształcenia i bieżącą 
poprawę w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. 
 
8.3.11. Sposoby, częstość i zakres monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz 
motywowania studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udział 
w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym studentów 

Ocena i monitorowanie systemu wsparcia i motywowania studentów na Wydziale 
Humanistycznym pozostaje w gestii dziekana Wydziału Humanistycznego na podstawie zarządzenia 
nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie zasad dokonywania przez studentów  
i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków 
związanych z kształceniem oraz zarządzenie 20/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie 
badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim (https://djk.usz.edu.pl/ankietowanie/). Po 
przeprowadzeniu ankietyzacji dziekan przeprowadza analizę wyników i przedstawia raport Radzie 
Dydaktycznej wydziału, proponując ewentualne działania naprawcze.  

Ponadto zajęcia wykładowców podlegają hospitacjom, podczas których jest oceniany poziom 
merytoryczny zajęć. Dziekan jest odpowiedzialny za sporządzenie harmonogramu hospitacji zajęć 
dydaktycznych i nadzoruje jego realizację. Kwestię hospitacji reguluje zarządzenie nr 157/2020 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji  
w Uniwersytecie Szczecińskim http://djk.usz.edu.pl/hospitacje-wizytacje/. Dziekan jest zobowiązany 
opracować zbiorcze sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych i przedstawić wyniki analizy  
i rekomendacje Radzie Dydaktycznej wydziału, a następnie prorektorowi ds. kształcenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-prodziekan.usz.edu.pl/
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https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11662/zarzadzenie-nr-20-2020
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 
i osiąganych rezultatach 

9.1. Informacje ogólne 
 

U podstaw przekazu informacji leży zasada dotarcia do jak największej liczby odbiorców  
z różnymi potrzebami – nauczycieli akademickich, studentów, kandydatów, pracodawców oraz 
innych zainteresowanych działalnością uczelni, szczególnie jej misją kształcenia studentów.  

Publiczny dostęp do informacji odbywa się głównie za pomocą stron internetowych:  

− strony głównej Uniwersytetu Szczecińskiego (http://usz.edu),  

− strony Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.usz.edu.pl),  

− strony dedykowanej kandydatom na studia (http://kandydaci.usz.edu.pl),  

− strony dedykowanej studentom (http://studenci.usz.edu.pl),  

− strony głównej Wydziału Humanistycznego (http://hum.usz.edu.pl),  

− strony sekcji ds. studenckich (http://dos.usz.edu.pl/kontakt),  

− Facebooka Uniwersytetu Szczecińskiego (http://facebook.com/UniwersytetSzczecinski), 

− Facebooka Wydziału Humanistycznego (http://facebook.com/whum.usz),  

− strony Instytutu Językoznawstwa (http://jez.usz.edu.pl),  

− strony Instytutu Literatury i Nowych Mediów (http://lit.usz.edu.pl),  

− Facebooka Instytutu Językoznawstwa (http://facebook.com/InstytutJezykoznawstwaUS), 

− Facebooka Instytutu Literatury i Nowych Mediów (https://www.facebook.com/Instytut-
Literatury-i-Nowych-Medi%C3%B3w-US-107846844715895/ ),  

− Facebooka kierunku filologia polska (https://www.facebook.com/filologiapolskaus/).  
 

Strony Uniwersytetu Szczecińskiego są zgodne ze standardami Web Content Accessability 
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). 
 
9.2. Informacje publiczne o kierunku i warunkach przyjęć na studia 
 

Informacje o warunkach przyjęć na studia, w tym m.in. na kierunek filologia polska (studia  
I i II stopnia) znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego, w zakładce Kandydaci: 

− http://kandydaci.usz.edu.pl/filologia-polska/ dla studiów I stopnia, 

− http://kandydaci.usz.edu.pl/filologia-polska-2/ dla studiów II stopnia.  
Wyszukiwarka oferowanych kierunków umożliwia łatwy dostęp do potrzebnych informacji. 

Przygotowane informacje są sformułowane w przystępny sposób – tak, aby kandydaci mogli bez 
problemów zapoznać się z ofertą, a przede wszystkim z najważniejszymi elementami wiedzy, 
umiejętności i kompetencji, które absolwenci kierunku zdobędą po ukończeniu studiów, a które 
szczegółowo są opisane w postaci efektów uczenia się w sylabusach. Ponadto wymienione są 
przykładowe przedmioty oraz zawody i obszary działalności zawodowej, w których pracują 
absolwenci kierunku filologia polska. Wymieniono m.in. takie zawody i obszary działalności 
zawodowej jak: nauczyciel języka polskiego, krytyk literacki, edytor i redaktor, specjalista PR, 
bibliotekarz, pracownik agencji reklamowych i mediów. Zainteresowani otrzymują informację  
o liczbie semestrów, wymaganej do ukończenia studiów liczbie punktów ECTS, a przede wszystkim  
o kryteriach kwalifikacji. Dostępne są także informacje o możliwościach dalszego kształcenia. 

Ponadto informacje o kierunku i warunkach przyjęcia można znaleźć na stronie: 
http://kandydaci.usz.edu.pl/informator-dla-kandydatow. Informacje zawarte w tym miejscu są także 
opublikowane w formie papierowej i ogólnie dostępne zarówno na wydziale, jak i w innych 
budynkach uniwersyteckich oraz udostępniane jako materiały promocyjne, np. w ramach dni 
otwartych lub targów edukacyjnych.  

Ze względu na trwającą pandemię i wynikającą z niej ograniczoną możliwość przemieszczania 
się w 2021 roku zorganizowano dni otwarte w formie on-line. Dla kierunku filologia polska 
zorganizowano je w dniach: 9 czerwca 2021 roku (dla kandydatów na studia I stopnia) i 11 czerwca 

http://usz.edu/
http://bip.usz.edu.pl/
http://kandydaci.usz.edu.pl/
http://studenci.usz.edu.pl/
http://hum.usz.edu.pl/
http://dos.usz.edu.pl/kontakt
http://facebook.com/UniwersytetSzczecinski
http://facebook.com/whum.usz
http://jez.usz.edu.pl/
http://lit.usz.edu.pl/
http://facebook.com/InstytutJezykoznawstwaUS
https://www.facebook.com/Instytut-Literatury-i-Nowych-Medi%C3%B3w-US-107846844715895/
https://www.facebook.com/Instytut-Literatury-i-Nowych-Medi%C3%B3w-US-107846844715895/
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2021 roku (dla kandydatów na studia II stopnia). Wcześniej dni otwarte były organizowane w formie 
bezpośredniej na terenie wydziału, także w ramach ogólnouniwersyteckich kampanii promocyjnych, 
np. w czerwcu 2020 roku w ramach akcji Wyjdźmy na miasto. Kandydaci byli informowani o dniach 
otwartych zarówno na stronie głównej uniwersytetu, jak i na stronie Wydziału Humanistycznego. 
Ponadto przygotowano krótki film promujący kierunek filologia polska. Był on prezentowany na 
stronie głównej uniwersytetu, jest ciągle dostępny na stronie wydziału w zakładce Oferta 2021/22 
pod adresem: http://hum.usz.edu.pl/filologia-polska-zapraszany-na-studia). Na stronie zamieszczono 
także wypowiedzi absolwentów kierunku filologia polska promujące kierunek. 

Dla kandydatów na studia uruchomiono adres mailowy (rekrutacja.hum@usz.edu.pl), poprzez 
który mogą zasięgać informacji na temat kierunku. Informacje są także przekazywane z centralnego 
adresu rekrutacja@usz.edu.pl oraz za pomocą komunikatora Messenger. W 2021 roku, w związku  
z trwającą pandemią, zorganizowano na wydziale cotygodniowe spotkania na platformie MS Teams 
(piątki od 12.00 do 13.00), w trakcie których kandydaci mogli zadawać pytania dotyczące kierunków 
studiów oraz warunków rekrutacji. Na bieżąco organizowano spotkania zdalne, dostosowując się do 
potrzeb i możliwości technicznych kandydatów. Terminy ustalano w formie mailowej. 

Informacje promocyjne o kierunku były umieszczane na stronie wydziału i w postaci spotów 
reklamowych w jednej ze stacji radiowych na terenie Szczecina. 

Na szczególną uwagę w kontekście promowania kierunku, prezentowania kandydatom 
programu studiów, a szczególnie bezpośredniego kontaktu z nimi odgrywa strona na Facebooku 
Polonistyka Szczecin (http://facebook.com/filologiapolskaus). Utworzenie strony to wynik 
monitorowania preferencji kandydatów (m.in. poprzez rozmowy ze studentami pierwszego roku)  
w kwestii korzystania ze współczesnych komunikatorów i szybkiego uzyskiwania informacji. 

Kandydaci na studia mogą także skorzystać z oferty doradztwa zawodowego 
(https://kandydaci.usz.edu.pl/porozmawiaj-z-doradca).  

Z kandydatami na studia trzeciego stopnia są organizowane spotkania przez Szkołę doktorską 
Uniwersytetu Szczecińskiego (http://szkoladoktorska.usz.edu.pl/). Aktywnie włączają się w nie także 
pracownicy kierunku filologia polska, którzy prowadzą wielu doktorantów i wypromowali już liczną 
grupę doktorów.  
 
9.3. Informacje publiczne o programie studiów 
 

Informacje o programie studiów są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
Uniwersytetu Szczecińskiego (http://bip.usz.edu.pl) w zakładce Studia, w podzakładce Programy 
studiów. Ponadto kandydaci i studenci mają dostęp do planów studiów i sylabusów na stronie 
Wydziału Humanistycznego w zakładce Kształcenie. Kandydaci w trakcie dni otwartych oraz w ramach 
dnia adaptacyjnego są informowani o programie studiów i jego realizacji oraz formach zaliczeń 
obowiązujących na kierunku. Celem ułatwienia kandydatom, a później studentom pierwszego roku 
zrozumienia treści zawartych w dokumentach, objaśniana jest formalna struktura planu studiów  
i sylabusów.  

Na początku każdych zajęć wykładowcy omawiają ze studentami sylabusy zajęć, ze 
szczególnym uwzględnieniem efektów uczenia się oraz formy i warunków zaliczenia. 
 
9.4. Informacje dla pracowników, studentów oraz innych zainteresowanych 
 

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania uniwersytetu i wydziału oraz poszczególnych 
kierunków są zamieszczane na stronie uniwersytetu, a przede wszystkim wydziału 
(http://hum.usz.edu.pl) oraz w ich poszczególnych zakładkach.  

Informacje na stronie http://studenci.usz.edu.pl dedykowane studentom zawierają m.in. 
Regulamin studiów, informacje o stypendiach, domach studenckich, opiece medycznej. 
Wyodrębnione w osobnej zakładce są informacje dla studentów pierwszego roku.  

Informacje związane z funkcjonowaniem wydziału w zakładce Studenci 
(https://hum.usz.edu.pl/studenci/sekcja-ds-studenckich/) zawierają m.in.: informacje o organizacji 
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http://bip.usz.edu.pl/
http://hum.usz.edu.pl/
http://studenci.usz.edu.pl/
https://hum.usz.edu.pl/studenci/sekcja-ds-studenckich/


Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 81 

 

 

roku akademickiego, plany zajęć, informacje o konsultacjach, o kodach zespołów na platformie MS 
Teams (w trakcie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość), o organizacji 
sesji egzaminacyjnych, opiekunach lat, procedurach dyplomowania, regulaminach praktyk 
zawodowych oraz o programach wymiany studentów (Erasmus+, MOST).  

Ponadto pracownicy i studenci otrzymują niezbędne informacje na indywidualne adresy 
mailowe w domenach @usz.edu.pl (pracownicy) i @stud.usz.edu.pl (studenci). Dodatkowo 
informacje pojawiają się także na platformie studenta e-prodziekan. 

W kontekście potrzeb i zainteresowań działalnością wydziału różnych interesariuszy 
zewnętrznych, zarówno w kontekście kształcenia, prowadzenia badań naukowych, jak  
i upowszechniania wiedzy i innych działań akademickich, na stronie głównej uniwersytetu, jak  
i wydziału zamieszczane są informacje o wydarzeniach naukowych, edukacyjnych, artystycznych  
i innych, które mają na celu informowanie o Wydziale i jego promowanie. Temu służą także 
wymienione w punkcie 1 tego kryterium strony na komunikatorze Facebook. Jak już wyżej 
wspomniano, analiza potrzeb odbiorców, zarówno ze strony kandydatów, pracodawców, ale także 
absolwentów, wykazała, że Facebook jest jedną z najchętniej wykorzystywanych platform odbioru  
i przekazywania informacji. Świadczą także o tym tworzone z inicjatywy studentów grupy na 
Facebooku, celem ułatwienia im komunikacji.  

Ponadto pracownicy i studenci mogą zasięgnąć niezbędnych informacji związanych np.  
z kształceniem poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z sekcją ds. kształcenia (głównie obsługa 
nauczycieli akademickich) oraz sekcją ds. studenckich (głównie obsługa studentów). Numery 
telefonów oraz nazwiska pracowników administracji, którzy obsługują poszczególne kierunki, 
znajdują się na stronach internetowych: 

− sekcja ds. kształcenia: https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/sekcja-ds-ksztalcenia; 

− sekcja ds. studenckich: http://dos.usz.edu.pl/kontakt.  
Bieżące informacje (m.in. plany zajęć dydaktycznych, terminy konsultacji nauczycieli 

akademickich, godziny otwarcia czytelni i bibliotek i in.) są także zamieszczane w gablotach  
w budynkach dydaktycznych oraz bibliotekach. 
 
9.5. Ocena i doskonalenie zakresu przedmiotowego i jakości informacji 
 

Na wydziale prowadzona jest ciągła ocena i doskonalenie zakresu przedmiotowego i jakości 
informacji. Dotyczą one działań bieżących, jak i długofalowych, wymagających szybkiego  
i efektywnego dostosowania się do potrzeb i wymogów – wewnętrznych i zewnętrznych związanych  
z organizacją kształcenia.  

Jako przykład może posłużyć nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, które wymagało szybkiego dostosowania metod i narzędzi nauczania do zaistniałej 
sytuacji. Pracownicy i studenci bardzo szybko zostali przeszkoleni na okoliczność nauczania i uczenia 
się za pomocą narzędzi zdalnych (platforma e-learningowa Moodle oraz MS Teams). Wsparcie 
techniczne i merytoryczne zapewniało Uczelniane Centrum Informatyczne, które przeprowadzało 
szkolenia oraz udostępniało materiały poglądowe (np. instrukcja obsługi MS Teams, także: 
https://uci.usz.edu.pl/filmy-szkoleniowe-dla-studentow-1-roku/). Reagując na różnego rodzaju 
potrzeby związane z nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
Uczelniane Centrum Informatyczne zamieszczało na swojej stronie internetowej dodatkowe 
informacje i wskazówki.  

Szczególną wagę w działaniach informacyjnych na wydziale, a tym samym na kierunku filologia 
polska, przykłada się do kontaktu z kandydatami na studia. Wymienione w punkcie pierwszym tego 
kryterium aktywności (np. dni otwarte, kontakt poprzez MS Teams, kontakt mailowy) zostały 
wypracowane na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań kandydatów. Niewątpliwie kontakty 
bezpośrednie stwarzają najwięcej możliwości dotarcia do kandydatów, pracodawców i innych 
interesariuszy. Dlatego na kierunku filologia polska docenia się rolę umacniania i rozszerzania tego 
typu kontaktów. Okazją ku temu są organizowane przedsięwzięcia naukowe, edukacyjne (np. 
Dyktando uniwersyteckie) i artystyczne, w trakcie których przekazywane są informacje o kierunku  

https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/sekcja-ds-ksztalcenia/
http://dos.usz.edu.pl/kontakt
https://uci.usz.edu.pl/wp-content/uploads/Instrukcja-MST-Organizacja-spotka%C5%84-i-zaj%C4%99%C4%87-w-MS-Teams.pdf
https://uci.usz.edu.pl/filmy-szkoleniowe-dla-studentow-1-roku/
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i jego aktywnościach. Działania tego typu są prowadzone przez całą społeczność akademicką – 
zarówno nauczycieli, jak i studentów, z bardzo dużym wsparciem absolwentów. Niezmiernie ważne 
są spotkania w szkołach, w trakcie których nauczyciele i uczniowie są informowani o prowadzonych 
studiach na kierunku i innych działaniach akademickich. 

Nową formą przekazu informacji, szczególnie na temat działalności naukowej prowadzonej  
w ramach instytutów współpracujących z wydziałem, są newslettery (nr 4/2021; nr 6/2021), 
udostępniane w formie elektronicznej. 

Studenci na bieżąco mogą zgłaszać propozycje udoskonalania środków komunikacji 
umożliwiających przekazywanie informacji. Studenci kierunku filologia polska chętnie włączają się  
w te inicjatywy, ponieważ są one bezpośrednio związane z ich kształceniem i możliwościami 
zawodowymi (edytorstwo, redakcja tekstów, PR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jez.usz.edu.pl/instytut/newsletter/kwiecien-20211/
https://jez.usz.edu.pl/instytut/newsletter/czerwiec-20212/
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 
i doskonalenie programu studiów 
 

10.1. Zasady projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów 
 

Procedura utworzenia nowego kierunku studiów wymaga zgody prorektora ds. kształcenia po 
zasięgnięciu przez dziekana opinii rady dydaktycznej. W celu opracowania projektu programu 
studiów dziekan powołuje zespół kierunku, który współpracuje z dyrektorami instytutów, w ramach 
których ma funkcjonować nowy kierunek. Po wprowadzeniu programu do Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego projekt zostaje przez dziekana przekazany do zaopiniowania radzie dydaktycznej. Po 
uzyskaniu pozytywnej opinii dziekan przedkłada projekt prorektorowi ds. kształcenia, który zasięga 
opinii uczelnianego zespołu ds. kształcenia oraz uczelnianego samorządu studenckiego i w przypadku 
pozytywnej oceny przedstawia projekt uczelnianej radzie ds. kształcenia. Po wyrażeniu przez 
uczelnianą radę dydaktyczną pozytywnej opinii prorektor występuje do Senatu z wnioskiem  
o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu studiów, a następnie do Rektora z wnioskiem  
o utworzenie studiów na danym kierunku, poziomie i profilu. W przypadku wyrażenia negatywnej 
opinii przez wymienione gremia dokumentacja przekazywana jest dziekanowi, który podejmuje 
decyzję o rezygnacji z utworzenia kierunku bądź zwraca dokumentację zespołowi kierunku w celu 
udoskonalenia projektu i uwzględnienia poprawek wskazanych przez opiniujących.  

Programy studiów podlegają systematycznej ocenie, w celu ich doskonalenia można 
dokonywać w nich zmian. Decyzje te oparte są na analizach zgodności efektów uczenia się  
z potrzebami rynku pracy, monitorowania karier absolwentów, a także w wyniku propozycji kadry 
dydaktycznej oraz opinii studentów, wyrażanej w formie ankiet. Działanie w tym zakresie może 
inicjować zespół kierunku, dyrektor instytutu bądź rada dydaktyczna. Jeśli proponowane zmiany 
dotyczą formy zajęć dydaktycznych przedmiotu lub innego rozkładu zajęć dla poszczególnych form 
dydaktycznych przedmiotu, dziekan zwraca się do rady dydaktycznej wydziału o ich zaopiniowanie,  
a następnie je zatwierdza. W innych przypadkach zmiany w programie studiów wymagają ustalenia 
przez Senat najpóźniej w kwietniu roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, którego 
zmiany dotyczą. Po zakończeniu stosownych procedur zmiany są niezwłocznie wprowadzane do 
uczelnianego systemu informatycznego. Szczegółowe procedury dotyczące tworzenia programu 
studiów bądź wprowadzania zmian zawiera uchwała 130/2019 Senatu US z dnia 28 listopada 2019 
roku w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów 
podyplomowych oraz innych form kształcenia. 
 
10.2. Sposoby sprawowania nadzoru nad kierunkiem studiów oraz dokonywanie okresowego 
przeglądu programów studiów 

 
Polityka zapewniania  jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim obejmuje skorelowane 

działania składające się na Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia (dalej także USZJK) 
(uchwała Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w przedmiocie działania 
Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim). W ramach 
USZJK funkcjonuje uczelniany zespół jakości kształcenia, rady dydaktyczne wydziałów, zespoły 
kierunków oraz Akademickie Biuro Karier. Prace USZJK koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości 
Kształcenia ze wsparciem administracyjnym Działu Jakości Kształcenia. Podmioty te realizują zadania 
w obejmujące m.in. opracowanie strategii zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, 
monitorowanie i przegląd programów studiów, opracowanie ankiet studenckich dotyczących procesu 
dydaktycznego, przygotowanie procedury ankietowania.  

Nadzór merytoryczny nad programem i funkcjonowaniem danego kierunku sprawuje zespół 
kierunku. Zespół liczy od 5 do 7 osób, w tym przewodniczący, który pełni funkcję koordynatora.  
W pracach zespołu bierze udział również przedstawiciel studentów. Koordynatora zespołu powołuje 
dziekan w  uzgodnieniu z dyrektorem instytutu. Nauczyciele akademiccy wchodzący w skład zespołu 
reprezentują zarówno Instytut Literatury i Nowych Mediów, jak i Instytut Językoznawstwa, co 

https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11402/uchwala-nr-130-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11402/uchwala-nr-130-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/11402/uchwala-nr-130-2019
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/13284/uchwala-nr-109-2020
https://bip.usz.edu.pl/uchwala/13284/uchwala-nr-109-2020
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zapewnia możliwość merytorycznego nadzoru nad realizacją kierunku studiów przyporządkowanego 
do dwóch dyscyplin. Do zadań zespołu należy w szczególności: przygotowanie projektu programu 
studiów na danym kierunku, uzgodnienie go z dyrektorami instytutów współdziałających  
w prowadzeniu kierunku i przekazanie projektu dziekanowi; merytoryczny nadzór nad realizacją 
programu studiów i występowanie z propozycjami niezbędnych zmian w tym zakresie; opiniowanie 
przedstawionej przez dziekana – po uzyskaniu opinii właściwego dyrektora instytutu – obsady 
osobowej zajęć prowadzonych w ramach kierunku. Prace zespołu koncentrują się na działaniach 
projakościowych. Okresowy przegląd programu studiów dotyczy jego zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa i z zakładanymi efektami uczenia, a także z kwalifikacjami związanymi  
z ukończeniem studiów. Zespół dokonuje przeglądu sylabusów przedmiotów w celu weryfikacji ich 
zgodności z efektami kierunkowymi, dostosowaniem form kształcenia do przekazywanych treści, 
poprawności proponowanych metod weryfikacji systemu punktów ECTS, aktualizowania przez 
prowadzących proponowanej literatury. Analiza obejmuje ponadto kwalifikacje kadry prowadzącej 
zajęcia, by prowadzone przedmioty były zgodne z prowadzoną pracą badawczą bądź doświadczeniem 
zawodowym.  

Na Wydziale Humanistycznym obowiązuje Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia 
(dalej także WSZJK), którego działaniem są objęci studenci, doktoranci (dotyczy cykli studiów 
rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020), uczestnicy studiów podyplomowych, innych 
form kształcenia oraz pracownicy wydziału (https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/wewnetrzny-system-
zapewnienia-jakosci-ksztalcenia). W ramach WSZJK dokonuje się okresowych przeglądów  
i doskonalenia programów studiów, oceny realizacji procesu kształcenia,  zbierania i wykorzystywania 
opinii pracodawców do tworzenia i doskonalenia, programów studiów, analizy zakładanych  
i uzyskanych efektów z realizacji praktyk, dbania o wysoki poziom kadry dydaktycznej. W ramach 
WSZJK opracowano procedury służące działaniom projakościowym, harmonogram prac wszystkich 
podmiotów objętych działaniem WSZJK oraz wzory sprawozdań sporządzanych przez te podmioty 
objęte. Nadzór nad funkcjonowanie WSZJK ma dziekan, który przedstawia Radzie Dydaktycznej oceny 
kształcenia za mijający rok akademicki w oparciu o wyniki hospitacji, ankiet oraz złożone 
sprawozdania. 

 
10.3. Sposoby oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów 

 
W ramach polityki jakości prowadzi się skoordynowane działania mające na celu 

monitorowanie osiąganych przez studentów efektów uczenia. Zadanie to realizują w pierwszej 
kolejności nauczyciele akademiccy, którzy na pierwszych zajęciach informują słuchaczy o zakładanych 
efektach uczenia, metodach ich weryfikacji oraz warunkach i formie zaliczenia przedmiotu. Zadaniem 
prowadzącego jest zaprezentowanie studentom sylabusa przedmiotu i omówienie kryteriów oceny, 
obejmujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.  Zespół kierunku dokonuje oceny, czy 
metody sprawdzania założonych efektów uczenia, ujęte w sylabusie, zostały dostosowane do formy 
zajęć i czy są adekwatne do prowadzonego przedmiotu. Zgodnie z Regulaminem studiów materiały  
i dokumenty związane z weryfikacją efektów uczenia przechowywane są przez rok od daty 
zaliczenia/egzaminu. Ponadto monitorowanie osiągania efektów uczenia się odbywa się poprzez 
hospitacje zajęć dydaktycznych, okresową ocenę pracowników, systematyczny przegląd sylabusów, 
realizację efektów uczenia się w ramach praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych. Pisemne 
prace cząstkowe są analizowane przez zespół kierunku pod kątem adekwatności 
treści i formy językowej do zakładanych efektów uczenia się, jak również sposobu i trafności oceny. 
Natomiast w przypadku prac dyplomowych zespół sprawdza adekwatność recenzji i ocen do wartości 
merytorycznej pracy. Wyniki tych analiz oraz uwagi i zalecenia formułowane są w sprawozdaniu, 
które stanowi załącznik do WSZJK, a następnie przekazywane nauczycielom akademickim. Wszystkie 
prace dyplomowe są obligatoryjne sprawdzane w ministerialnym Jednolitym Systemie 
Antyplagiatowym. W przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia plagiatu, student nie 
przystępuje do egzaminu dyplomowego. Promotor lub recenzent zgłaszają sprawę prodziekanowi ds. 
studenckich, który informuje właściwego prorektora o zaistniałej sytuacji. 

https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia
https://hum.usz.edu.pl/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewnienia-jakosci-ksztalcenia
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Hospitacje i wizytacje służą natomiast do monitorowania jakości wybranych aspektów procesu 
kształcenia, m.in.: poziomu merytorycznego zajęć, dostosowania metod dydaktycznych do 
omawianych treści, stopnia nawiązania interakcji ze studentami, terminowości zajęć, co pozwala na 
bieżącą ocenę sposobów weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności  
i kompetencji społecznych (zarządzenie 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 w sprawie badań dotyczących 
jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim). 

W Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, które prowadzi badania 
karier zawodowych absolwentów, wnioski przekazywane dziekanowi przez ABK stanowią jeden  
z elementów służących doskonaleniu programu studiów. 

 
10.4. Udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych 

 
W tworzeniu koncepcji kształcenia na kierunku filologia polska oraz w doskonaleniu programu 

uczestniczą  interesariusze wewnętrzni (nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów) oraz 
interesariusze zewnętrzni (np. przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji kultury, 
wydawnictw z regionu i województwa zachodniopomorskiego). Konsultacje z podmiotami 
zewnętrznymi służą wymianie doświadczeń, uzyskaniu informacji na temat potrzeb pracodawców  
w zakresie przygotowania absolwentów kierunku do funkcjonowania na rynku pracy. Uwagi  
i sugestie interesariuszy zewnętrznych zawarte są w sprawozdaniu stanowiącym załącznik do WSZJK. 
Interesariusze zewnętrzni dokonują bieżącej weryfikacji jakości kształcenia również podczas 
obowiązkowych praktyk zawodowych. Opiekun praktyk z ramienia uczelni zobowiązany jest do 
monitorowania przebiegu praktyk, w tym również do pozostawania w kontakcie z pracodawcami. 
Opiekun praktyk sporządza sprawozdanie, w którym może zawrzeć sugestie dotyczące ich 
funkcjonowania bądź opisać trudności, które wymagają rozwiązania. 

Istotnym elementem służącym badaniu jakości kształcenia są badania ankietowe 
przeprowadzane wśród studentów kierunku. Udział w ankietyzacji jest dobrowolny i anonimowy, by 
zwiększyć zainteresowanie nią studentów władze uczelni podejmują działania promocyjne 
(informacje na stronach uczelni, wydziału oraz w mediach społecznościowych) oraz zachęcające 
(nagrody rzeczowe dla uczestników badania). Wyniki ankiet są jednym ze źródeł służących 
doskonaleniu programu kształcenia. Studenci mają wpływ na program studiów również poprzez 
swoich przedstawicieli w zespole kierunkowym. Ich postulaty, sugestie mogą być uwzględniane przy 
kolejnych zmianach programu kształcenia. Nauczyciele akademiccy realizujący kształcenie na 
kierunku także mają możliwość zgłaszania swych uwag, mających na celu udoskonalenie programu 
studiów. 

Wnioski płynące z tych działań stanowią ważne źródło informacji o przyjętej koncepcji 
kształcenia, w tym o ewentualnej potrzebie wprowadzenia modyfikacji.  

 
10.5 Sposoby wykorzystania zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń  
w doskonaleniu programu kształcenia 

 
Ostatnia ocena programowa kierunku filologia polska odbyła się w 2016 roku. Miała ona na 

celu zweryfikowanie, czy podjęto działania naprawcze wobec uchybień sformułowanych przez Zespół 
Oceniający PKA w 2015 roku. W konkluzji raportu z wizytacji z 2016 roku podkreślono, że 
wprowadzone zmiany są właściwe i skuteczne. Wyniki oceny PKA stanowiły dla uczelni ważne źródło 
informacji, dlatego przy projektowaniu i wprowadzaniu zmian w programie kształcenia uwzględniano 
zalecenia wynikające z oceny programowej. 

 
 
 

 

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11662/zarzadzenie-nr-20-2020
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11662/zarzadzenie-nr-20-2020
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 
szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

− profesjonalna kadra dydaktyczna  
(w tym profesorowie tytularni  
w dyscyplinie literaturoznawstwo  
i językoznawstwo prowadzący zajęcia 
powiązane z działalnością naukową), 
posiadająca wysokie kompetencje  
i kwalifikacje (potwierdzone awansami  
i nagrodami) oraz doświadczenie  
w zakresie nauczanych przedmiotów, 
również praktycznych (praktycy  
z instytucji zewnętrznych – szkół), 

− liczebność grup studenckich 
zapewniająca wysoki poziom 
indywidualizacji kształcenia, 

− atrakcyjny program studiów 
umożliwiający osiąganie wymiernych 
efektów uczenia się, dających możliwość 
znalezienia zatrudnienia; kontakty  
z pracodawcami w ramach praktyk 
zawodowych; podejmowanie działań 
zmierzających do uatrakcyjnienia 
programu studiów; 

− możliwość uzyskania uniwersalnych 
kompetencji miękkich w zakresie np. 
wyszukiwania informacji, wypowiedzi 
publicznych, analizy i interpretacji 
tekstów, tworzenia różnych rodzajów 
tekstów – przydatnych w licznych 
obszarach życia zawodowego,  

− możliwość uczestnictwa w działalności 
kół naukowych pod kierunkiem 
opiekunów naukowych jako pierwszy 
etap wdrożenia w samodzielną pracę 
naukową (np. udział w konferencjach 
naukowych, współorganizacja 
konferencji naukowych, pisanie 
referatów i wygłaszanie ich podczas 
konferencji, nawiązywanie współpracy 
naukowej z innymi ośrodkami, 
działalność popularnonaukowa)  

Słabe strony  

− konieczność rozwijania infrastruktury 
lokalowej ze względu na bardzo dużą 
liczbę kierunków na wydziale, 

− potrzeba aktywizowania studentów do 
udziału w ocenie zajęć dydaktycznych 
(niski udział studentów w ewaluacji), 

− słabsze premiowanie wybitnych 
osiągnięć dydaktycznych w stosunku  
do osiągnięć naukowych, stanowiące 
niewystarczającą motywację dla 
pracowników 
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Szanse 

− lokalizacja kampusu umożliwiająca łatwy 
dostęp i korzystanie np. sekcji ds. 
studenckich, Biblioteki 
Międzywydziałowej w ramach jednego 
kampusu, 

− nowoczesna infrastruktura, budynek 
przeszedł gruntowany remont –  został 
znacząco unowocześniony i dostosowany 
do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami, 

− kształcenie nauczycieli – polonistów, 
przygotowanie do zawodu, które nie 
może być zastąpione inną ścieżką 
edukacyjną – odpowiedź na braki 
kadrowe w szkołach,  

− tworzenie programów dostosowanych 
do potrzeb otoczenia społeczno-
gospodarczego; współpraca z ośrodkami 
zagranicznymi wpływająca na wzrost 
zainteresowania studiami 
polonistycznymi 

Zagrożenia 

− konieczność poszerzenia zakresu 
współpracy międzynarodowej w zakresie 
filologii polskiej (trudności związane  
z kierowaniem studentów do ośrodków 
zagranicznych o ściśle polonistycznym 
profilu), 

− zmieniające się zarządzenia 
ministerialne, konieczność 
dostosowywania procesu kształcenia do 
zmieniających się regulacji prawnych 
wyższego rzędu, 

− zmniejszenie liczby kandydatów 
rekrutujących się na studia powiązane 
m.in. ze specyfiką studiów 
polonistycznych (zainteresowania 
kandydatów; niskie wyniki matur  
z języka polskiego w regionie); 
zmniejszenie liczby studentów w toku 
studiów wynikające z niepodejmowania 
studiów, rezygnacji itp.,  

− społeczne postrzeganie wykształcenia 
humanistycznego, niedowartościowanie 
zawodu nauczyciela,  

− ograniczenia związane z rynkiem pracy, 
powodujące odpływ młodych ludzi do 
innych miast oferujących większe 
możliwości znalezienia zatrudnienia 

 
 
 
 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

……………………………………, dnia ………………… 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku 

 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 32 28 - - 

II 16 12 - - 

III 17 6 - - 

IV - - - - 

II stopnia 
I 13 13 - - 

II 15 4 - - 

jednolite studia 

magisterskie 

I - - - - 

II - - - - 

III - - - - 

IV - - - - 

V - - - - 

VI - - - - 

Razem: 93 63 - - 
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Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 
przeprowadzenia oceny 
 
 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba studentów, 

którzy rozpoczęli 

cykl kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się w 

danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku 

I stopnia 

2019 35 9 - - 

2020 38 11 - - 

2021 32 6 - - 

II stopnia 

2019 12 7 - - 

2020 13 10 - - 

2021 11 5 - - 

jednolite studia 

magisterskie 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Razem: 141 48 - - 
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Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 
 

Filologia polska, studia I stopnia 
 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia 
studiów na ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 semestrów 
180 pkt. ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 
1911 h – nauczycielska 
1831 h – edytorsko-wydawnicza 
1831 h – krytycznoliteracka 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

98,46 ECTS – nauczycielska 
95,40 ECTS – edytorsko-wydawnicza 
95,28 ECTS – krytycznoliteracka 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 
przyporządkowany jest kierunek studiów  

133 ECTS – nauczycielska 
139 ECTS – edytorsko-wydawnicza 
148 ECTS – krytycznoliteracka 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  
w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub  
nauk społecznych w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
do wyboru 

64 ECTS – nauczycielska 
64 ECTS – edytorsko-wydawnicza 
64 ECTS – krytycznoliteracka 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 
zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

8 ECTS – nauczycielska 
6 ECTS – edytorsko-wydawnicza 
6 ECTS – krytycznoliteracka 

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia 
na tych studiach przewiduje praktyki) 

6 tygodni – nauczycielska 
4 tygodnie – edytorsko-wydawnicza 
4 tygodnie – krytycznoliteracka 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  
i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć  
z wychowania fizycznego. 

60h 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie 
studiów na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin 
zajęć na studiach stacjonarnych prowadzonych  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie 
studiów na studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin 
zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. e-learning – 4h 
 
 
2. Nie dotyczy 
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Filologia polska, studia II stopnia 
 

Nazwa wskaźnika Liczba punktów ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do 
ukończenia studiów na ocenianym kierunku na danym 
poziomie 

4 semestry 
120 pkt. ECTS 

Łączna liczba godzin zajęć 

1006h – nauczycielska 
906h – edytorstwo współczesne 
906h – literaturoznawcza 
906h – językoznawcza 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  
w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia 

66,76 ECTS – nauczycielska 
64,40 ECTS – edytorstwo współczesne 
66,40 ECTS – literaturoznawcza 
66,80 ECTS – językoznawcza 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom 
związanym z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których 
przyporządkowany jest kierunek studiów  

104 ECTS – nauczycielska 
109 ECTS – edytorstwo współczesne 
116 ECTS – literaturoznawcza 
116 ECTS – językoznawcza 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać  
w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub  
nauk społecznych w przypadku kierunków studiów 
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 
społeczne 

Nie dotyczy 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom  
do wyboru 

55 ECTS – nauczycielska 
55 ECTS – edytorstwo współczesne 
55 ECTS – literaturoznawcza 
55 ECTS – językoznawcza 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 
zawodowym (jeżeli program kształcenia na tych studiach 
przewiduje praktyki) 

7 ECTS – nauczycielska 
3 ECTS – edytorstwo współczesne 
3 ECTS – literaturoznawcza 
3 ECTS – językoznawcza  

Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia  
na tych studiach przewiduje praktyki) 

6 tygodni – nauczycielska 
2 tygodnie – edytorstwo współczesne 
2 tygodnie – literaturoznawcza 
2 tygodnie – językoznawcza 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia  
i jednolitych studiów magisterskich liczba godzin zajęć  
z wychowania fizycznego. 

Nie dotyczy 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie 
studiów na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin 
zajęć na studiach stacjonarnych prowadzonych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie 
studiów na studiach niestacjonarnych/ Łączna liczba 
godzin zajęć na studiach niestacjonarnych prowadzonych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

1. e-learning – 4h 
 
 
2. Nie dotyczy 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową 
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów 
 

Filologia polska, studia I stopnia 
 

Nazwa zajęć/ 
grupy zajęć 

Forma/formy zajęć 
Łączna liczba godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 
Liczba punktów ECTS 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 

analiza  
i interpretacja  
dzieła literackiego 

konwersatoria 30 3 

gramatyka 
historyczna języka 
polskiego 

konwersatoria 60 7 

gramatyka opisowa 
języka polskiego  

konwersatoria 90 12 

historia języka 
polskiego 

wykład 
konwersatoria 

15 
30 

4 

historia literatury 
polskiej – 
średniowiecze, 
renesans, barok 

wykład 
konwersatoria 

30 
40 

7 

historia literatury 
polskiej – 
oświecenie 

wykład 
konwersatoria 

20 
30 

7 

historia literatury 
polskiej – 
romantyzm, 
pozytywizm, Nowa 
Polska 

wykład  
konwersatoria 

60 
60 

13 

historia literatury 
polskiej po 1918 
roku 

wykład 
konwersatoria 

60 
60 

13 

leksykologia  
i leksykografia 

konwersatoria 15 2 

literatura 
powszechna 

wykład 
konwersatoria 

15 
30 

5 

poetyka konwersatoria 90 9 

kultura języka 
wykład 
konwersatoria 

15 
45 

8 

kulturowa 
tożsamość płci 

wykład 15 1 

literatura 
środkowoeuropejska 

wykład 30 3 

seminarium 
licencjackie 

seminarium 75 13 

wiedza o kulturze wykład 30 3 
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PRZEDMIOTY DO WYBORU / MODUŁY 

Konwersatoria  
z zakresu wiedzy  
o języku literaturze  
i kulturze:  
- ciało ludzkie – 
ideał, fantom, obiekt 
pożądania LUB 
- polska publicystyka 
emancypacyjna LUB 
- antropologia 
literatury dawnej 
(wybór 2) 

konwersatoria 
15 
15 

1 
1 

Konwersatoria  
z zakresu wiedzy  
o języku literaturze  
i kulturze:  
- kategoria rodzaju 
LUB 
- kreatywność  
w języku LUB 
- ortografia  
i interpunkcja  
(wybór 2) 

konwersatoria 
15 
15 

1 
1 

Konwersatoria  
z zakresu wiedzy  
o języku literaturze  
i kulturze:  
- moda w języku LUB 
- motyw szaleństwa 
w literaturze 
światowej LUB 
- polscy „poeci 
przeklęci”  
(wybór 2) 

konwersatoria 
15 
15 

1 
1 

Konwersatoria  
z zakresu wiedzy  
o języku literaturze  
i kulturze:  
- dramaturgia 
Witkacego  
w perspektywie 
komparatystycznej 
LUB 
- narracje 
migracyjne  
w literaturze polskiej 
po 1939 roku LUB 
- wojna  
i nowoczesność 
(wybór 2) 

konwersatoria 
15 
15 

1 
1 
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Konwersatoria  
z zakresu wiedzy  
o języku literaturze  
i kulturze:  
- literatura i kultura 
europejska XIX 
wieku LUB 
- modernizm 
europejski LUB 
- styl religijny  
w polszczyźnie LUB 
- style funkcjonalne 
w polszczyźnie 
historycznej  
(wybór 3) 

konwersatoria 
15 
15 
15 

1 
1 
1 

  1110 RAZEM 121 (67%) 

SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-WYDAWNICZA 

adiustacja tekstu konwersatoria 30 2 

edytorstwo 
naukowe 

wykład 30 2 

redakcja tekstu 
wykład 
konwersatoria 

15 
15 

2 

rodzaje i gatunki 
prasowe 

konwersatoria 30 2 

edytorstwo tekstu konwersatoria 30 2 

język w prasie 
polskiej w aspekcie 
diachronicznym 

konwersatoria 30 2 

praca nad tekstem 
autorskim 

konwersatoria 30 2 

reklama w prasie wykład 30 2 

strategie 
komunikacyjne  
w prasie polskiej 

wykład 30 2 

  270 

18 
ŁĄCZNIE                     

(z przedmiotami 
podstawowymi, 

kierunkowymi i do 
wyboru): 139 (77%) 

SPECJALNOŚĆ KRYTYCZNOLITERACKA 

gatunki 
krytycznoliterackie 

wykład 30 2 

warsztaty 
krytycznoliterackie 

konwersatoria 75 5 

życie literackie  
po 1989 roku 

wykład 30 2 

literatura i nowe 
technologie 

wykład 
konwersatoria 

15 
15 

2 
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literatura  
i publicystyka 

wykład 30 2 

wystąpienia 
publiczne 

konwersatoria 30 2 

pisanie kreatywne konwersatoria 15 1 

polski dyskurs 
krytyczny XX wieku 

wykład 30 2 

rynek książki wykład 15 1 

życie kulturalne 
Pomorza 
Zachodniego 

wykład 
konwersatoria 

15 
15 

2 

praktyka zawodowa  140 6 

  455 

27 
ŁĄCZNIE                     

(z przedmiotami 
podstawowymi, 

kierunkowymi i do 
wyboru): 148 (82%) 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA 

konwersatoria  
z zakresu nauczania 
literatury i języka 
polskiego 

konwersatoria 30 2 

emisja głosu ćwiczenia 20 1 

podstawy dydaktyki wykład 30 2 

dydaktyka 
przedmiotu w szkole 
podstawowej 

wykład 
ćwiczenia 
laboratoria  

30 
48 
12 

7 

  170 

12 
ŁĄCZNIE  

(z przedmiotami 
podstawowymi, 

kierunkowymi i do 
wyboru): 133 (74%) 
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Filologia polska, studia II stopnia 
 

Nazwa zajęć/ 
grupy zajęć 

Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 
Liczba punktów 

ECTS 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE 

teoria kultury wykład 30 5 

literatura i ideologia wykład 15 1 

metodologia badań 
językoznawczych 

konwersatoria 30 3 

piśmiennictwo 
polskiego oświecenia 

konwersatoria 30 6 

piśmiennictwo 
staropolskie 

konwersatoria 30 6 

długie trwanie 
romantyzmu 

wykład 
konwersatoria 

30 
30 

6 

dramat w kulturze  
XX i XXI wieku 

konwersatoria 30 3 

dyskursy późnej 
nowoczesności 

wykład 
konwersatoria 

30 
30 

7 

ewolucja procesów 
językowych  
w polszczyźnie 
historycznej 

konwersatoria 30 3 

literatura wybranego 
kręgu językowego 

konwersatoria 30 4 

lingwistyka kulturowa wykład 30 3 

metodologia badań 
literackich 

konwersatoria 30 3 

stylistyka historyczna 
języka polskiego 

konwersatoria 30 4 

teoria literatury konwersatoria 30 3 

teorie językoznawcze wykład 30 4 

współczesna stylistyka konwersatoria 30 3 

seminarium 
magisterskie 

seminarium 
dyplomowe 

90 23 

ZAJĘCIA DO WYBORU / MODUŁY 

Wykład do wyboru  
z literaturoznawstwa: 
- feministyczna 
krytyka literacka LUB 
- Holocaust 
reprezentations LUB 
- literatura 
dokumentu  
- „Opisać Zagładę” 
analiza wątków 
holocaustowych  
w polskiej literaturze  

wykład 25 3 
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i sztuce 
(wybór 1) 

Wykład do wyboru  
z językoznawstwa: 
- etyka i etykieta 
językowa LUB 
- komunikacja 
językowa LUB 
- normatywne aspekty 
języka LUB 
- 
Sprachkommunikation 
(wybór 1) 

wykład 25 3 

   93 (78%) 

SPECJALNOŚĆ EDYTORSTWO WSPÓŁCZESNE 

edytorstwo źródeł wykład 15 2 

historia książki wykład 30 3 

komputerowe 
przygotowanie 
publikacji 

konwersatoria 30 3 

książka a internet konwersatoria 15 1 

kształtowanie edycji: 
książka naukowa, 
podręcznik 

konwersatoria 15 2 

kształtowanie edycji: 
literatura dla dzieci  
i młodzieży 

konwersatoria 15 2 

kształtowanie edycji: 
proza i poezja 
współczesna 

konwersatoria 15 2 

ruch wydawniczy konwersatoria 15 1 

   

16 
ŁĄCZNIE  

(z przedmiotami 
podstawowymi  
i kierunkowymi 
oraz do wyboru) 

109 (91%) 

SPECJALNOŚĆ JĘZYKOZNAWCZA 

dialektologia konwersatoria 15 2 

frazeologia  
i frazeografia polska 

konwersatoria 30 3 

język w internecie konwersatoria 15 2 

języki pisarzy wykład 30 3 

    

tendencje rozwojowe 
współczesnej 
polszczyzny 

wykład 30 3 
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leksykalno-
semantyczne zjawiska 
w polszczyźnie 
historycznej 

konwersatoria 30 3 

semantyka 
językoznawcza 

konwersatoria 15 2 

socjolingwistyka konwersatoria 15 2 

praktyka zawodowa  60 3 

   

23 
ŁĄCZNIE  

(z przedmiotami 
podstawowymi, 
kierunkowymi  

oraz do wyboru) 
116 (97%) 

SPECJALNOŚĆ LITERATUROZNAWCZA 

krytyka literacka 
wykład 
konwersatoria 

15 
30 

4 

komparatystyka 
literacka 

konwersatoria 30 4 

literatura popularna wykład 15 2 

antropologia 
literatury 

wykład 
konwersatoria 

15 
30 

5 

literatura użytkowa wykład 15 2 

praktyka zawodowa  60 3 

warsztaty pisarskie konwersatoria 30 3 

   

23  
ŁĄCZNIE  

(z przedmiotami 
podstawowymi, 
kierunkowymi  

oraz do wyboru) 
116 (97%) 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA 

metoda projektu  
w szkole 
ponadpodstawowej 

wykład 15 2 

dydaktyka przedmiotu 
w szkole 
ponadpodstawowej 

wykład 
ćwiczenia 
laboratoria 

30 
48 
12 

8 

ewaluacja pracy 
dydaktycznej 

wykład 15 1 

   

11 
ŁĄCZNIE  

(z przedmiotami 
podstawowymi, 

kierunkowymi oraz 
do wyboru)  
104 (87%) 
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela 
 

Filologia polska, studia I stopnia 
 

Nazwa zajęć/grupy zajęć 
Forma/ 

formy zajęć 

Łączna liczna 
godzin zajęć 
stacjonarne/ 

niestacjonarne 

Liczba 
punktów 

ECTS 

konwersatoria z zakresu nauczania 
literatury i języka polskiego 

konwersatorium 15 1 

konwersatoria z zakresu nauczania 
literatury i języka polskiego 

konwersatorium 15 1 

pedagogika ogólna 
wykład 
ćwiczenia 

30 
15 

2 

psychologia ogólna 
wykład 
ćwiczenia 

30 
15 

2 

emisja głosu ćwiczenia 20 1 

podstawy dydaktyki wykład 30 2 

praktyka zawodowa psychologiczno-
pedagogiczna w szkole podstawowej, 
ciągła 

 30 2 

pedagogika szkoły podstawowej 
ćwiczenia 
konwersatoria 

15 
15 

2 

psychologia szkoły podstawowej 
ćwiczenia 
konwersatoria 

15 
15 

2 

dydaktyka przedmiotu w szkole 
podstawowej 

wykład 
ćwiczenia 
laboratoria 

15 
24 
6 

3 

dydaktyka przedmiotu w szkole 
podstawowej 

wykład 
ćwiczenia 
laboratoria 

15 
24 
6 

4 

praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole 
podstawowej, ciągła 

 60 6 

Razem: 
410 28 
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Filologia polska, studia II stopnia 
 

Nazwa zajęć/ 
grupy zajęć 

Forma/formy zajęć 
Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 
Liczba punktów 

ECTS 

metoda projektu  
w szkole 
ponadpodstawowej 

wykład 15 2 

ewaluacja pracy 
dydaktycznej 

wykład 15 1 

praktyka zawodowa 
psychologiczno-
pedagogiczna  
w szkole 
ponadpodstawowej, 
ciągła 

 30 2 

pedagogika szkoły 
ponadpodstawowej 

ćwiczenia 
konwersatoria 

15 
15 

2 

psychologia szkoły 
ponadpodstawowej 

ćwiczenia 
konwersatoria 

15 
15 

2 

dydaktyka 
przedmiotu w szkole 
ponadpodstawowej 

wykłady 
ćwiczenia 
laboratoria 

15 
24 
6 

4 

emisja głosu ćwiczenia 10 1 

dydaktyka 
przedmiotu w szkole 
ponadpodstawowej 

wykłady 
ćwiczenia 
laboratoria 

15 
24 
6 

4 

praktyka zawodowa 
dydaktyczna  
w szkole 
ponadpodstawowej, 
ciągła 

 60 5 

Razem: 280 23 
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Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 
obcych 
 

Nazwa programu 
/zajęć/grupy zajęć 

Forma realizacji Semestr 
Forma 

studiów 
Język 

wykładowy 

Liczba 
studentów 

(w tym 
niebędących 
obywatelami 

polskimi) 

Holocaust 
representations – 
lecture optional  
in literary studies 

wykład zimowy 
stacjonarne 
+ Erasmus 

angielski - 

Sprachkommunikation 
– optionale Vorlesung  
in Linguistik  

wykład letni 
stacjonarne 
+ Erasmus 

niemiecki - 
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Załączniki: 

 

Kryterium 4: 

− 4.1: Awanse naukowe pracowników kierunku filologia polska w ocenianym okresie 

− 4.2.1 – 4.2.32: Publikacje pracowników kierunku filologia polska w ocenianym okresie 

 

Kryterium 7:  

− 7.1: Mobilność międzynarodowa kadry kierunku filologia polska w ocenianym okresie 


