
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych  

im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r. 

 

Efekty uczenia się dla dyscypliny sztuki filmowe i teatralne 

Symbol efektów  Osoba osiągająca 8 Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji w 
zakresie dyscypliny sztuki filmowe i teatralne  

Odniesienie do: 
uniwersalnych 

charakterystyk poziomów 
w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia uczenia się PRK2 

WIEDZA:  zna i rozumie 

w zakresie i głębi - kompletność perspektywy poznawczej  

DSFT_W01 światowy dorobek obejmujący podstawy teoretyczne 
oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia 
szczegółowe właściwe dla dyscypliny sztuki filmowe i 
teatralne w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących 
paradygmatów 

P8U_W P8S_WG 
P8S_WK 

SDFT_W02 główne tendencje rozwojowe dyscypliny sztuki filmowe i 
teatralne 

P8U_W P8S_WG 

DSFT_W03 metodologię badań naukowych  P8U_W P8S_WG 

DSFT_W04 zasady upowszechniania wyników działalności naukowej i 
artystycznej, także w trybie otwartego dostępu 

P8U_W P8S_WG 

w zakresie rozumienia kontekstu, uwarunkowań i skutków  

DSFT_W05 fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w 
kontekście dyscypliny sztuki filmowe i teatralne 

P8U_W P8S_WK 

DSFT_W06   ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania 
działalności naukowej i artystycznej  

P8U_W P8S_WK   

                                                           
1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010). 
2 Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część I i część II załącznika do rozporządzenia MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji PRK 8 

Dyscypliny naukowe sztuki filmowe i teatralne 
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DSFT_W07 podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery 
gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników 
działalności naukowej i artystycznej i know-how 
związanego z tymi wynikami  

P8U_W P8S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi i jest gotowa do 

w zakresie wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania rozwijania problemów i wykonywania zadań  

DSFT_U01 wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki lub sztuki 
do twórczego identyfikowania, formułowania i 
innowacyjnego rozwiązywania złożonych  problemów lub 
wykonywania zadań o charakterze badawczym, a 
szczególności: 
- definiowania celu i przedmiotu badań naukowych, 
formułowania hipotezy badawczej 
- rozwijania metody, techniki i narzędzia badawczego oraz 
twórcze ich stosowanie 
-wnioskowania na podstawie wyników badań naukowych 

P8U_U P8S_UW 

DSFT_U02 dokonywania krytycznej analizy i oceny działalności 
artystycznej i eksperckiej, wyników badan naukowych i 
innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w 
rozwój wiedzy 

P8U_U P8S_UW 

DSFT_U03 transferować wyniki działalności naukowej/artystycznej 
do sfery społeczno - gospodarczej 

P8U_U P8S_UW 

w zakresie komunikowania się  

DSFT_U04 komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu 
umożliwiającym aktywne uczestnictwo w 
międzynarodowym  środowisku naukowym 

P8U_U P8S_UK 

DSFT_U05 upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w 
formach popularnych 

P8U_U P8S_UK 
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DSFT_U06     inicjować debatę P8U_U P8S_UK 
 

DSFT_U07  uczestniczyć w dyskursie naukowym  P8U_U P8S_UK 

DSFT_U08 posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym 
środowisku naukowym i zawodowym  

P8U_U P8S_UK 
 

W zakresie organizacji pracy oraz planowania i pracy zespołowej 

DSFT_U09      planować i realizować indywidualne i zespołowe 
przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w 
środowisku międzynarodowym  

P8U_U P8S_UO 
 

w zakresie uczenia się, planowania rozwoju własnego oraz innych osób 

DSFT_U10      samodzielnie planować i działać na rzecz własnego 
rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób  

P8U_U P8S_UU 

DSFT_U11      planować zajęcia, warsztaty, realizować je z 
wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi  

P8_U P8S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotowa do 

w zakresie oceny i krytycznego podejścia  

DSFT_K01  krytycznej oceny dorobku w ramach artystycznej 
dyscypliny sztuki filmowe i teatralne 

P8U_K P8S_KK 
 

DSFT_K02       krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój  dyscypliny 
sztuki filmowe i teatralne 

P8U_K P8S_KK 

DSFT_K03 uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych  

P8U_K  P8S_KK 

w zakresie odpowiedzialności oraz wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego   

DSFT_K04 wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców P8U_K P8S_KO 
 

DSFT_K05 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego  P8U_K P8S_KO 
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DSFT_K06 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  P8U_K P8S_KO 

W zakresie rozumienia roli zawodowej, niezależności i rozwoju etosu  

DSFT_K07 podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk 
badawczych i  twórczych, w tym: 
- prowadzenie działalności naukowej/artystycznej w 
sposób niezależny 
-respektowania zasady publicznej własności wyników 
działalności naukowej/artystycznej, z uwzględnieniem 
zasad ochrony własności intelektualnej 
 

P8U_K P8S_KR 

 
Opis stosowanych oznaczeń: 

1. Symbol efektów dysycypliny 
D- efekty dla dyscypliny  
SFT – sztuki filmowe i teatralne  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 

2. Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK 
P8= poziom PRK  8 
U – charakterystyka uniwersalna 

  W – kategoria wiedzy 
  U – kategoria umiejętności 
  K – kategoria kompetencji społecznych 

Przykład: P8U_W = poziom 8 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza 
3. Charakterystyki trzeciego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK 

P8= poziom PRK  8 
S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

 W – wiedza 
  G – zakres i głębia 
  K – kontekst 
 U – umiejętności 
  W – wykorzystanie wiedzy 
  K – komunikowanie się 
  O – organizacja pracy 
  U – uczenie się 
 K – kompetencje społeczne 
  K – oceny 
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  O – odpowiedzialność 
  R – rola zawodowa 
Przykład P8S_WO = poziom 8 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – odpowiedzialność 
 


