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Załącznik nr 1 do Programu kształcenia 

  

 

WAKACYJNY POLSKO-UKRAIŃSKI CAMP  

W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH  

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Rodzaj efektu 

uczenia się 

Opis efektu uczenia się Kod 

efektu 

 

Efekty uczenia 

się w zakresie 

wiedzy 

uczeń ma poszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin wiedzy i dyscyplin 

nauki wskazanych w programie uczenia się 

W1 

uczeń zna współczesne metody interpretacji dzieł kultury (dzieła 

sztuki, literackiego, teatralnego, filmowego, filozoficznego etc.) 

W2 

uczeń zna w języku polskim i/lub obcym terminologię ogólną 

w ramach tematów realizowanych w trakcie warsztatów w odniesieniu 

do dyscyplin wskazanych w programie uczenia się 

W3 

uczeń zyskuje ogląd przedmiotów humanistycznych i ich roli we 

współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego 

W4 

 

Efekty uczenia 

się w zakresie 

umiejętności 

potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w celu formułowania 

i rozwiązywania problemów w obrębie dyscyplin, do których odnoszą 

się problemy poruszane w trakcie trwania warsztatów  wskazane 

w programie uczenia się  

U1 

uczeń potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i syntetyzować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

i logicznie uzasadniać swoje wybory oraz strategie wyszukiwania 

informacji w obszarach wskazanych w programie uczenia się 

U2 

uczeń potrafi samodzielnie i krytycznie analizować i interpretować 

rzeczywistość oraz różnego typu teksty kultury 

U3 

uczeń potrafi samodzielnie opracować wybrane zagadnienia w ramach 

dyscyplin wskazanych w programie uczenia się 

U4 

uczeń potrafi formułować i wyrażać własne poglądy, sądy krytyczne 

i idee, argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów 

oraz formułować wnioski 

U5 

uczeń potrafi planować pracę w zespole, współpracować w grupie oraz 

planować i organizować pracę indywidualną 

U6 

uczeń potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 

przez całe życie 

U7 
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Efekty uczenia 

się w zakresie 

kompetencji 

społecznych 

uczeń jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 

informacji w zakresie dyscyplin wskazanych w programie uczenia się 

KS1 

uczeń jest gotów do uznania znaczenia wiedzy humanistycznej 

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

współczesnego społeczeństwa 

KS2 

uczeń jest gotów do korzystania z opinii i pomocy ekspertów KS3 

uczeń jest gotów do podejmowania aktywności na rzecz środowiska 

społecznego i uczestniczenia w życiu kulturalnym, z wykorzystaniem 

różnych form i mediów 

KS4 

uczeń jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

i kreatywny 

KS5 

uczeń charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością 

i refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem 

odpowiedzialności 

KS6 

 


