Додаток № 1 дo Розпорядження
№ 390/2019/2020 Сенату UAM
від 27 січня 2020 р.

Інформація про нову спеціальність
«Польські студії / Polish Studies»
Університету ім. Адама Міцкевича у Познані,
яка запланована з 1 листопада 2020 року
в Collegium Polonicum у Слубіцах
у співпраці із
Європейським університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
«ПОЛЬСЬКІ СТУДІЇ»

Назва спеціальності

Польські студії

Рівень польської кваліфікаційної рамки

6 рівень

(PRK)
Ступінь навчання

перший ступінь навчання

Профіль навчання

загальноакадемічний

Професійне звання, яке здобуває
випускник

ліценціат (бакалавр)

Наукові дисципліни

- літературознавство
- мовознавство
- історія

Головна дисципліна

- літературознавство

Результати навчання за спеціальністю
Результати навчання для спеціальності, рівня і профіля з урахуванням універсальних характеристик першого ступеня для
рівнів 6-7, вказаних у Законі від 22 грудня 2015 р. «Про інтегровану систему Кваліфікацій» («Дзєннік ужендови» / «Урядовий
вісник» 2016 р., положення 64 і 1010), а також характеристики другого ступеня результатів навчання для рівнів 6-7, вказаних
у розпорядженні Міністерства науки і вищої освіти від 14 листопада 2018 р. у справі характеристик другого ступеня
результатів навчання для кваліфікацій на рівнях 6-8 Польської кваліфікаційної рамки (PRK) («Дзєннік ужендови» / «Урядовий
вісник» 2018 р., положення 2218)
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Символ

Результати навчання за спеціальністю

У відповідності до:
універсальних
характеристик
1
рівня за PRK

У відповідності
до
характеристик ІІ
рівня навчання
2
PRK

Знання: випускник знає і розуміє
K_W01

на високому рівні вибрані питання у галузі знань про польську
літературу

P6U_W

P6S_WG

K_W02

на високому рівні вибрані факти і явища стосовно періодизації
польської літератури й історії Польщі

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

K_W03

K_W04

у вибраному діапазоні теорії і концепції літературознавства,
необхідні для самостійного виконання простого дослідницького
завдання чи проекту
принципи створення й інтерпретації різних типів усного і
письмового висловлювання польською, англійською чи німецькою
мовами

K_W05

основні методи аналізу й інтерпретації різних літературних та
історичних текстів

P6U_W

P6S_WG

K_W06

Вибрані питання у галузі гуманітарних наук, зв’язки і залежності
поміж різними теоріями і науковими дисциплінами (такими, як
літературознавство, історія і польська мова, мистецтвознавство)

P6U_W

P6S_WG

K_W07

актуальні проблеми літературного життя, а також форми
функціонування культурних інституцій у Польщі

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W08
K_W09
K_W10

функціонування і соціокультурна роль ЗМІ у сучасній Польщі
суспільні, географічні та культурні процеси, що відбуваються у
Польщі
основна термінологія перекладознавства в галузі літератури і/чи в
загальному стратегії та техніки перекладу художніх текстів

K_W11

способи міжособистісного спілкування в різних ситуаціях в
університеті і поза університетом

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W12

правила професійної етики

P6U_W

P6S_WK

K_W13

принципи користування базовим програмним комп’ютерним
забезпеченням, необхідним для самостійного виконання проекту,
пов’язаного з питаннями літератури, історії й актуальної ситуації у
широкому розумінні

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

P6U_W

P6S_WG
P6S_WK

K_W14

основні поняття і принципи щодо авторського права і необхідність
управління ресурсами інтелектуальної власності, зокрема
стосовно використання текстів художньої літератури
Навики: випускник може

K_U01

вільно послуговуватися на письмі і у мовленні стандартним
варіантом польської мови (рівень B2+/C1 – Загальноєвропейські
рекомендації з мовної освіти)

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U02

перекладати усно і письмово короткі нескладні тексти, пов’язані із
літературною тематикою

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

1

Універсальні характеристики рівнів PRK (польської кваліфікаційної рамки) – додаток до Закону від 22 грудня 2015 р. («Дзєннік ужендови» /
«Урядовий вісник» 2016 р. положення 64 і положення 1010).
2
Характеристики другого ступеня результатів навчання для кваліфікацій на рівнях 6-8 PRK (польської кваліфікаційної рамки) чи
характеристики другого ступеня результатів навчання для кваліфікацій на рівнях 6 і 7 для мистецтвознавства – частина І і частина
ІІ додатку до розпорядження Міністерства науки і вищої освіти від 14 листопада 2018 р. («Дзєннік ужендови» / «Урядовий вісник»
2018 р., положення 2218).
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K_U03

інтерпретувати вибрані твори польської літератури, спираючись на
історично-літературні і загальні гуманітарні знання

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U04

застосовувати дослідницькі і практичні навики, що дозволяють
формулювати, аналізувати і вирішувати типові проблеми з галузі
літературознавства й історії Польщі, правильно добирати методи,
інструменти і джерела інформації, а також опрацьовувати,
презентувати і втілювати результати досліджень

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U05

написати польською мовою текст про польську літературу чи
історію Польщі, який відповідає елементарним вимогам щодо
наукової літератури із застосуванням фахової термінології
(формулювання і обґрунтування мети; презентація використаних
методів; цитування джерел; оформлення виносок; створення
бібліографії)

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U06

інтегрувати знання про польську літературу з використанням
різних контекстів актуальної ситуації, а також застосовувати їх у
різних ситуаціях в університеті і поза університетом

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U07

змістовно аргументувати з посиланням на погляди інших авторів і
робити на цій підставі висновки, а також формулювати синтетичні
резюме польською чи іншої іноземною мовою

P6U_U

P6S_UK
P6S_UW

K_U08

спілкуватися польською мовою та іншою іноземною мовою,
використовуючи різні техніки і канали комунікації, із фахівцями в
галузі гуманітарних наук

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U09

підготувати різні письмові роботи з використанням фахової
термінології з галузі гуманітарних наук польською та іншою
іноземною мовою

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK
P6S_UO

K_U10

представити польською мовою у довільній усній формі чи у вигляді
презентації з використанням мультимедійних технік наукові
досягнення, здійснені під час самостійної роботи із літературними
джерелами польською чи іншою іноземною мовою

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U11

окреслити пріоритети, запланувати і організувати власну чи/і
командну роботу з метою реалізувати просте дослідницьке
завдання чи проект на тему польської літератури, історії Польщі,
соціокультурних реалій сучасної Польщі

P6U_U

P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU

K_U12

розмістити в історично-літературному контексті найважливіші твори
польської літератури

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

K_U13

адекватно визначити рівень своїх знань і навиків з тим, щоби
реалізувати потреби регулярного навчання

P6U_U

P6S_UW
P6S_UU

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

P6U_U

P6S_UW

K_U14

K_U15

спілкуватися англійською чи німецькою мовою на рівні В2
(відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій мовної освіти)
Застосовувати закон про авторське право й інтелектуальної
власності у професійній практиці і повсякденному житті
Соціальні компетенції: випускник готовий

K_K01

до початку партнерського діалогу з представниками різних
світоглядів і переконань, різних середовищ і культурних кіл

P6U_K

P6S_KK
P6S_KO

K_K02

критично оцінювати набуті знання і розпочати діалог з експертами з
метою їхнього поглиблення і самостійного вирішення проблеми

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KK

K_K03

свідомо формувати і розвивати власні літературні вподобання

K_U04

активно і відповідально брати участь у діяльності, скерованій на
збереження культурної спадщини регіону, країни, Європи шляхом
просування польської літератури і культури

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K05

стежити за сучасним літературним життям і новими явищами в
польському мистецтві

P6U_K

P6S_KK
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K_K06

організовувати чи брати участь в різноманітних подіях, що
просувають польську літературу й історію

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K07

правильно функціонувати в різноманітному (також міжнародному)
соціокультурному і фаховому середовищі

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

K_K08

дотримуватися і вимагати дотримання правил професійної етики під
час самостійного виконання завдань чи у команді

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR
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Пояснення до використаних символів:
1) Універсальні характеристики першого ступеня рівнів PRK (польської кваліфікаційної рамки)
P = рівень PRK (6-7)
U = універсальна характеристика
W = знання
U = навики
K = соціальні компетенції
Приклад:
P6U_W = рівень 6 PRK, універсальна характеристика, знання

2) Характеристики другого ступеня результатів навчання для кваліфікацій на рівнях 6-8 PRK
(польської кваліфікаційної рамки), типові для кваліфікацій, що здобуваються в рамках системи
вищої освіти і науки після отримання повної кваліфікації на рівні 4
P = рівень PRK (6-7)
S = типова характеристика для кваліфікацій, що здобуваються в рамках системи вищої освіти
W = знання
G = обсяг і глибина
K = контекст
U = навики
W = застосування знань
K = спілкування
O = організація праці
U = навчання
K = соціальні компетенції
K = оцінки
O = відповідальність
R = професійна роль
Приклад:
P6S_WK = рівень 6 PRK, типова характеристика для кваліфікацій, що здобуваються в рамках
системи вищої освіти, знання – контекст
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