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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA DÓBR KULTURY 
 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat  
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek ochrona dóbr kultury choć jest multidysyplinarny z założenia, ponieważ musi dotykać co najmniej 
kilku dziedzin nauki i myśli,  zawiera się w obszarze nauk humanistycznych. Ochrona dóbr kultury zawiera w 
sobie elementy klasycznej historii, historii sztuki, filozofii, antropologii, sztuk plastycznych, komunikacji 
społecznej i międzykulturowej, socjologii kultury, podstaw muzealnictwa i prawa w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego 
 
2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 
U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

SYMBOL 
 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona dóbr kultury 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów 
 ochrona dóbr kultury absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie 

nauk 
humanistycznych 

 WIEDZA  

K_W01 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu ODK w systemie nauk 
humanistycznych i relacjach kierunku ze sztuką, historią, dziejami rzemiosła, 
fotografią, regionalizmem i metodologią nauk humanistycznych, zdając sobie 
sprawę z ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej 

H1A_W01 

K_W02 
zna podstawową terminologię związaną z ODK, szczególnie w zakresie historii, 
sztuki, archeologii, podstaw antropologii i szeroko rozumianej kultury, jak 
również dziedzictwa oraz sposobów  czy strategii jego ochrony. 

H1A_W02 

K_W03 ma usystematyzowaną wiedzę ogólną w zakresie terminologii, teorii i 
metodologii z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin właściwym ODK H1A_W03 

K_W04 
posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu nauk i dyscyplin 
właściwym ODK, w tym zna zasady prawidłowego wykonania rysunku 
odręcznego i  technicznego oraz fotografii 

H1A_W04 

K_W05 
posiada podstawową wiedzę o relacjach dyscyplin naukowych właściwych 
studiowanym przedmiotom na ODK z innymi dziedzinami nauk humanistycznych 
na bazie których został zbudowany kierunek studiów 

H1A_W05 

K_W06 posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju społecznego, kierunków w 
sztuce, dominujących w niej stylów dominujących oraz sposobów ochrony 

H1A_W06 
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dziedzictwa kulturowego 

K_W07 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu ODK w systemie nauk 
humanistycznych i relacjach kierunku ze sztuką, historią, dziejami rzemiosła, 
fotografią, regionalizmem i metodologią nauk humanistycznych, zdając sobie 
sprawę z ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej 

H1A_W07 

K_W08 zna i rozumie fundamentalne terminy i zasady z zakresu ochrony prawa 
autorskiego i własności przemysłowej w odniesieniu do specyfiki ODK H1A_W08 

K_W09 
posiada świadomość kulturowej, komunikacyjnej i metaforycznej natury języka, 
jego złożoności i zmienności znaczeń oraz koniecznej precyzji leksykalnej 
adekwatności sądów i opinii 

H1A_W09 

K_W10 ma podstawową orientację w funkcjonowaniu  instytucji kulturalnych i we 
współczesnym życiu kulturalnym H1A_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje związane z kierunkiem 
studiów i obszarami pokrewnymi, z wykorzystaniem różnych źródeł i metod 

H1A_U01 
H1A_U04 
H1A_U03 

K_U02 
posiada podstawowe umiejętności badawcze w postaci formułowania i analizy 
kwestii badawczych, doboru metod i narzędzi badawczych, opracowania i 
prezentacji wyników, co umożliwia rozwiązanie problemów związanych z 
dyscyplinami naukowymi , adekwatnymi do kierunku ODK 

H1A_U02 

K_U03 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, 
kierując się radami opiekuna naukowego, wykorzystując przy tym właściwie 
zasoby archiwalne i biblioteczne oraz znane techniki informatyczne niezbędne w 
warsztacie pracy humanisty 

H1A_U03 
H1A_U01 
H1A_U09 

K_U04 
potrafi wykorzystać podstawowe teorie i paradygmaty badawcze oraz pojęcia z 
zakresu dyscyplin humanistycznych związanych z kierunkiem studiów w 
podstawowych, rutynowych sytuacjach profesjonalnych 

H1A_U04 
H1A_U01 

K_U05 identyfikuje różnorodne wytwory kulturowe wchodzące w zakres studiowanego 
kierunku i jest w stanie dokonać ich krytycznej analizy H1A_U05 

K_U06 posiada umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem opinii innych 
autorów H1A_U06 

K_U07 
umie wykorzystywać różnorodne techniki i kanały komunikacji kulturowej czy 
międzykulturowej  z profesjonalistami z różnych dziedzin nauk humanistycznych, 
jak również weryfikuje wiedzę teoretyczną z zakresu sztuki, historii i szeroko 
rozumianej kultury podczas praktyk-zajęć terenowych 

H1A_U07 
H1A_U01 

K_U08 
przygotowuje typowe prace pisemne w języku polskim czy obcym , uznawane za 
podstawowe w określonych działach humanistyki objętych programem studiów 
ODK 

H1A_U08 
H1A_K09 
H1A_K10 

K_U09 
potrafi wystąpić przed audytorium i zaprezentować mu odpowiedni obszar 
wiedzy w języku polskim i obcym, z wykorzystaniem wiedzy merytorycznej, 
trafnie używając różnych źródeł informacji 

H1A_U09 
H1A_U08 
H1A_U10 
H1A_U03 

K_U10 posługuje się sprawnie językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ 
H1A_U10 
H1A_U08 
H1A_U09 
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 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego H1A_K01 

K_K02 
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych 
i argumentów, potrafi pracować i współdziałać w grupie w różnych rolach; 
wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym 

H1A_K02 

K_K03 
na podstawie analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie i kreatywnie 
formułuje propozycje ich rozwiązania jak również jest  w stanie określić  
priorytety swoich działań 

H1A_K03 
H1A_K02 

K_K04 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze oraz związane z 
wykonywanym zawodem 

H1A_K04 
H1A_K05 

K_K05 
jest świadom roli dziedzictwa w utrzymaniu tożsamości i więzi narodowej i 
społecznej oraz ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla 
kształtowania się więzi społecznych 

H1A_K05 
H1A_K04 

K_K06 
bierze aktywny udział w życiu kulturalnym, prezentuje swoją wiedzę i 
umiejętności, przestrzega podstawowych norm etycznych  i zasad naukowego 
profesjonalizmu, rzetelności i uczciwości w sytuacji merytorycznego dyskursu 

H1A_K06 

 
 
 
 


