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 Mobilnego Uniwersytetu Młodzieży 

 

MOBILNY UNIWERSYTET MŁODZIEŻY 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Rodzaj efektu 

uczenia się 

Opis efektu uczenia się Kod 

efektu 

 

Efekty uczenia 

się w zakresie 

wiedzy 

Ma poszerzoną wiedzę w zakresie treści wskazanych w module 

i sylabusie.  

W1 

Zyskuje nowy ogląd przedmiotów humanistycznych i ich roli 

we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.  

W2 

Zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieł kultury 

(dzieła sztuki, literackiego, teatralnego, filmowego, 

filozoficznego etc.). 

W3 

Posiada wiedzę na temat najnowszych kierunków badań 

literaturoznawczych, kulturoznawczych, językoznawczych, 

historycznych. 

W4 

Zna i rozumie wybrane teorie wyjaśniające zjawiska i procesy 

odnoszące się do danego (wskazanego w sylabusie) obszaru 

wiedzy. 

W5 

Ma poszerzoną wiedzę na temat najważniejszych zagadnień 

ogólnych właściwych dla obszaru wiedzy wskazanego w 

module i sylabusie. 

W6 

Zna i rozumie wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla 

obszaru wiedzy wskazanego w module i sylabusie. 

W7 

Zna nowe słownictwo i terminologię (w języku polskim lub 

obcym) właściwe dla treści wskazanych w sylabusie. 

W8 

 

Efekty uczenia 

się w zakresie 

umiejętności 

Potrafi krytycznie interpretować rzeczywistość i różnego typu 

teksty kultury. 

U1 

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę humanistyczną do analizy 

historycznych i współczesnych zjawisk społecznych i 

kulturowych. 

U2 

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować 

informacje i uzasadnić swoje wybory, strategie wyszukiwania 

informacji z różnych źródeł. 

U3 

Wykorzystuje wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu. U4 

Potrafi rozwiązywać nieskomplikowane zadania (z zakresu 

humanistyki) dzięki zastosowaniu odpowiednich źródeł, metod 

i narzędzi badawczych. 

U5 
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Myśli relacyjnie i empatycznie, potrafi w sposób innowacyjny i 

efektywny rozwiązywać problemy. 

U6 

Potrafi tworzyć poprawne niezbyt złożone wypowiedzi z 

użyciem specjalistycznej terminologii. 

U7 

Potrafi przedstawić i uzasadnić swoje stanowisko. U8 

 

Efekty uczenia 

się w zakresie 

kompetencji 

społecznych 

Jest gotów do krytycznej oceny/weryfikacji posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści humanistycznych. 

KS1 

Podejmuje aktywności na rzecz środowiska społecznego i 

uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych 

form i mediów. 

KS2 

Samodzielnie podejmuje działania edukacyjne i rozwija 

samodzielność intelektualną. 

KS3 

Ma wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne. 

Skutecznie porozumiewa się z członkami grupy, jak i z 

otoczeniem.  

KS4 

Uznaje znaczenie wiedzy humanistycznej w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych współczesnego 

społeczeństwa. 

KS5 

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

KS6 

Współdziała w grupie w rolach dostosowanych do potrzeb, 

sytuacji i reaguje elastycznie, dostosowując działania do 

zmieniających się warunków. 

KS7 

Potrafi organizować swoją pracę. KS8 

 


