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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA DÓBR KULTURY 
 

poziom kształcenia studia drugiego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister  
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek ochrona dóbr kultury choć jest multidysyplinarny z założenia, materią dotykając wielu dziedzin 
nauki i dziedzin życia,  zawiera się w obszarze nauk humanistycznych. Na drugim poziomie studiów na 
kierunku ochrona dóbr kultury studenci są kształceni przede wszystkim w zakresie metodologii historii sztuki, 
historii sztuki współczesnej, dziejów myśli o sztuce i historii rzemiosła artystycznego. Zapoznają się także z 
zasadami restytucji dóbr kultury i kluczowymi strategiami służącymi ochronie 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 stopnia drugiego stopnia na kierunku studiów ochrona 
dóbr kultury absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie 

nauk 
humanistycznych 

 WIEDZA  

K_W01 ma ugruntowaną wiedzę o specyfice i metodach badawczych dyscyplin  
adekwatnych kierunkowi ODK, którą potrafi wykorzystać H2A_W01 

K_W02 
zna na poziomie rozszerzonym terminologie studiowanych humanistycznych 
dyscyplin, jak historii, dziejów sztuki i rzemiosła, antropologii, archeologii, 
szeroko rozumianej kultury w tym jej dziedzictwa oraz sposobów  czy 
strategii jego ochrony, wchodzących w obręb zainteresowania ODK 

H2A_W02 
H2A_W08 

K_W03 
posiada ugruntowaną i pogłębioną wiedzę holistycznie ujmującą 
terminologię, teorię, faktografię i metodologię dyscyplin naukowych 
adekwatnych do studiowanego kierunku ODK 

H2A_W03 

K_W04 
posiada pogłębioną szczegółową wiedzę merytoryczną z zakresu nauk i 
dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku - w zależności od modułu i 
specjalizacji 

H2A_W04 

K_W05 
posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę o wzajemnych relacjach dyscyplin 
naukowych właściwych studiowanemu kierunkowi oraz ich powiązaniach z 
innymi dziedzinami nauk humanistycznych na bazie których został 
zbudowany kierunek studiów 

H2A_W05 

K_W06 ma szczegółową wiedzę merytoryczną na temat rozwoju społecznego, 
kierunków artystycznych, stylów dominujących w sztuce oraz sposobów 

H2A_W06 
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ochrony dziedzictwa kulturowego 

K_W07 

zna oraz rozumie zaawansowane metody analizy, krytyki a także interpretacji 
dzieł kultury właściwym odpowiednim kontekstom historycznym, tradycjom, 
miejscom, charakterystyczne dla określonych szkół badawczych i  
funkcjonujących teorii w obrębie przedmiotów i dyscyplin  ODK; ma 
gruntowną znajomość metod interpretacji tekstów naukowych i ich 
wykorzystania, jak również zna metody i narzędzia wyszukiwawcze wiedzy 

H2A_W07 
H2A_W09 

K_W08 

zna i rozumie fundamentalne terminy i przepisy z zakresu ochrony prawa 
autorskiego oraz niezbędność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej; posiada wiedzę z zakresu organizacji systemu ochrony 
zabytków oraz popularyzowania dziedzictwa kulturowego; zna podstawową 
terminologię z zakresu ochrony i restytucji zabytków 

H2A_W08 
H2A_W02 

K_W09 
posiada ugruntowaną i pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i 
zmienności jego znaczeń w odniesieniu do historycznego kontekstu; zna 
zasady pisania pracy naukowej – w szczególności magisterskiej, referatu i 
stosowania odpowiedniej aparatury 

H2A_W09 
H2A_W07 

K_W10 posiada pogłębioną i wszechstronną orientację w zakresie   funkcjonowaniu  
instytucji kulturalnych i we współczesnym życiu kulturalnym H2A_W10 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł 
pisanych i elektronicznych i   konstruuje  na tej podstawie własne krytyczne 
opinie 

H2A_U01 
H2A_U10 

K_U02 

posiada pogłębione umiejętności badawcze w postaci analizy dokonań 
innych autorów, syntezy różnorodnych poglądów czy idei, doboru metod i 
narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji wyników, co umożliwia 
oryginalne rozwiązanie złożonych problemów związanych z dyscyplinami 
naukowymi, adekwatnymi do kierunku studiów 

H2A_U02 

K_U03 
samodzielnie zdobywa wiedzę i rozszerza umiejętności badawcze, tworzyć 
podstawowe projekty, co  umożliwia własne niezależne  działania rozwijające 
zdolności i możliwości na rynku pracy w szeroko rozumianej sferze kultury i 
ochrony kulturowego dziedzictwa 

H2A_U03 
H2A_U01 

K_U04 
dokonuje integracji wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i 
zastosować je w praktyce; posiada umiejętność dostosowywania i 
modernizacji polskiego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego do 
standardów unijnych 

H2A_U04 

K_U05 
umie dokonać krytycznej, pogłębionej analizy oraz interpretacji wytworów 
kulturowych w odpowiednim kontekście historyczno-kulturowym, 
wykorzystując najnowsze osiągnięcia humanistyki 

H2A_U05 
H2A_U06 

K_U06 
określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez    dla badanego 
problemu lub argumentacji badawczych, prowadzi we współpracy z innymi 
profesjonalistami, samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą rozwój 
naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych 

H2A_U06 
H2A_U05 

K_U07 

posiada umiejętność formułowania w sposób dojrzały samodzielnych 
krytycznych opinii o teoriach i wytworach kulturowych, w argumentacji oprócz 
własnych poglądów, podpierając się dokonaniami innych autorów; potrafi 
odnaleźć i zdefiniować określony kontekst historyczny, społeczny i 
artystyczny dzieł kultury 

H2A_U07 
H2A_U03 
H2A_U01 

K_U08 
posiada umiejętność porozumienia ze specjalistami dyscyplin w obrębie ODK 
i dziedzin pokrewnych w polskim i obcym języku; ma umiejętność 
popularyzacji wiedzy; właściwie  dobiera i konstruuje strategie 
argumentacyjne oraz potrafi odpowiedzieć na krytykę oraz ją sformułować 

H2A_U08 
H2A_U10 
H2A_U11 
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K_U09 
posiada pogłębioną i zaawansowaną – także pod względem technicznym, 
umiejętność wystąpień przed audytorium oraz prezentacji odpowiedniego 
obszaru wiedzy w zakresie kultury i jej ochrony w języku polskim i obcym, z 
wykorzystaniem wiedzy merytorycznej i różnych źródeł informacji 

H2A_U09 
H2A_U10 
H2A_U01 

K_U10 
potrafi wystąpić ustnie w zakresie dyscyplin zawierających się w ODK i 
pokrewnych kierunków, w polskim i obcym języku  w sytuacjach tego 
wymagających jak szybka riposta, oświadczenie czy wypowiedź prasowa 

H2A_U10 
H2A_U01 

K_U11 
posiada wystarczające kompetencje językowe w zakresie dyscyplin w 
obrębie ODK; samodzielnie tłumaczy teksty z wybranego języka obcego na 
język polski i odwrotnie, odpowiednie do kierunku studiów i swoich 
zainteresowań 

H2A_U11 
H2A_U02 
H2A_U06 
H2A_U08 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
znając zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz 
potrafi organizować proces edukacji innych osób 

H2A_K01 
H2A_K05 

K_K02 
potrafi współdziałać w grupie, przyjmując tam różne role, twórczo i 
kreatywnie włączając się  w jej dokonania; ma pogłębioną świadomość 
znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych 

H2A_K02 
H2A_K05 

K_K03 samodzielnie podejmuje i inicjuje profesjonalne działania; planuje i organizuje 
ich przebieg H2A_K03 

K_K04 

potrafi komunikować się ze środowiskiem lokalnym w celu popularyzacji 
dziedzictwa kulturowego 
oraz urynkowienia usług w sektorze kultury; dostrzega i formułuje problemy 
etyczne posiadające związek z pracą badawczą i publikacyjną oraz 
odpowiedzialnością przed współpracownikami i społeczeństwem 

H2A_K04 
H2A_K06 

K_K05 

uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi 
teoriami humanistycznymi w zakresie zainteresowań kierunkowych w 
powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego; posiada 
świadomość współodpowiedzialności – w odpowiedniej skali, za 
kultywowanie tradycji i dziedzictwa narodowego 

H2A_K05 
H2A_K02 

K_K06 
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego, jest otwarty na niestandardowe zjawiska w sztuce i sposoby ich 
prezentacji 

H2A_K06 
H2A_K04 

 
 
 
 


