Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Międzyobszarowe Indywidualne Studia
Humanistyczno-Społeczne
Zgodnie z kierunkami studiów współtworzących
MISH-S, na których realizowane jest minimum
programowe.

Bachelor of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

1.3. Specjalność

Interdisciplinary Individual Studies in Humanities
and Social Sciences
According to the fields of study co-creating MISHS, at which the minimum curriculum is taught.

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Humanistyczny

Faculty of Humanities

3.2. Państwo/region

0288: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne,
0388: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z naukami społecznymi,
dziennikarstwem i informacją,
Polska,

0288: Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving arts and humanities,
0388: Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving social sciences,
journalism and information,
Poland,

3.3. Poziom ERK

Studia I stopnia, 6 ERK

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi
Thanks to the interdisciplinary nature of the
studiów w trybie MISH-S absolwent osiąga
MISH-S course of study, graduates have the
kwalifikacje właściwe każdemu z szesnastu
opportunity to obtain qualifications specific to
współtworzących je kierunków, łącząc
each of the sixteen fields of studies extending
kwalifikacje realizowanych kierunków z dziedzinythem by additional qualifications, combining
nauk humanistycznych i nauk społecznych.
selected content from the humanities and social
Indywidualnie opracowany program studiów
sciences domains. Individually designed study
zawiera treści realizowane na kierunkach:
programme includes the following fields of study:
archiwistyka i zarządzanie informacją,
archival sciences and information management,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
journalism and social communication, ethnology,
etnologia, filologia (angielska, bałkańska,
philology (English, Balkan, German, Classical,
germańska, klasyczna, polska, romańska,
Polish, Romanesque, Russian, Italian, Hellenic),
rosyjska, włoska, hellenistyka), filozofia, historia, philosophy, history, history of art, cultural
historia sztuki, kulturoznawstwo, ochrona dóbr studies, protection of cultural heritage,
kultury, pedagogika, politologia, religioznawstwo, pedagogy, political science, religious studies,
socjologia, stosunki międzynarodowe,
sociology, international relations, military
wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i
science, information management and book
bibliologia. Zdobyte przez studenta kwalifikacje studies. The qualifications obtained by the
odpowiadają kwalifikacjom wybranego kierunku student correspond to the qualifications of the
(kierunków) studiów oraz łączenia wiedzy i
chosen field(s) of study and the combination of
umiejętności z dwóch dziedzin wiedzy.
knowledge and skills from two knowledge
domains.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

Absolwenci mogą być zatrudniani w różnych
Graduates may work in different professions,
zawodach, zdobywają przygotowanie do pracy their obtain preparation for scientific and
naukowo-badawczej, jak i do pracy w
research work, as well as for work in
firmach/instytucjach o różnym profilu
companies/institutions, according to the fields of
działalności, zgodnie z kierunkami studiów, na study at which the minimum curriculum is taught:
których realizowane jest minimum programowe: archival sciences and information management,
archiwistyka i zarządzania informacją,
journalism and social communication, ethnology,
dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
philology (English, Balkan, German, Classical,
etnologia, filologia (angielska, bałkańska,
Polish, Romanesque, Russian, Italian, Hellenic),
germańska, klasyczna, polska, romańska,
philosophy, history, history of art, cultural
rosyjska, włoska, hellenistyka), filozofia, historia, studies, protection of cultural heritage,
historia sztuki, kulturoznawstwo, ochrona dóbr pedagogy, political science, religious studies,
kultury, pedagogika, politologia, religioznawstwo, sociology, international relations, military
socjologia, stosunki międzynarodowe,
science, information management and book
wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i
studies. Thanks to their competences, graduates
bibliologia. Absolwenci dzięki posiadanym
are ready to take up new challenges and quickly
kompetencjom są gotowi do podejmowania
modify their qualifications.
nowych wyzwań, oraz szybkiego modyfikowania
swoich kwalifikacji.
Absolwent zna nowożytny język obcy na
Graduates have a command of a modern foreign
poziomie B2 (Europejskiego Systemu Opisu
language at the B2 level (Common European
Kształcenia Językowego).
Framework of Reference for Languages).

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Zgodnie z kierunkami studiów, na których
realizowane jest minimum programowe.

According to the fields of study at which the
minimum curriculum is taught.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

.

.

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia sięEfekty uczenia się są w części zgodne z efektamiThe learning outcomes are partly consistent with
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami wykazanymi w SRKUR. Szczególnie w zakresie: those defined in the Sectoral Qualification
uczenia się określonymi w sektorowej
wiedzy dotyczącej kryteriów doboru metod
Framework of Development Services (SRKUR).
ramie kwalifikacji
rozpoznawania i analizowania potrzeb jednostek Particularly in the scope of: knowledge of the
i grup w celu wspierania ich rozwoju; otwartości criteria for the selection of identifying methods
na dialog na temat wartości, przekonań i wizji
and analysing the needs of individuals and
współpracy z interesariuszami usługi;
groups in order to support their development;
umiejętności projektowania „usług” adekwatnie openness to dialogue on values, beliefs and
do potrzeb odbiorcy; umiejętności doboru treści i visions of cooperation with service stakeholders;
formy przy opracowywaniu materiałów i pomocy ability to design "services" corresponding to the
dla osób uczących się.
needs of a recipient; ability to choose content
and form at material processing and assistance
for learners.

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Studia realizowane na podstawie indywidualnych Courses are carried out on the basis of individual
programu studiów istotnych ze względu na programów studiów, pod opieką tutora. W
study programmes under the supervision of a
kompetencje absolwenta
ramach MISH-S można realizować więcej niż
tutor. More than one field of study can be
jeden kierunek studiów. Absolwenci kończą
realized. Graduates complete their studies with
studia z jednym lub dwoma dyplomami z
one or a maximum of two diplomas from of the
kierunków współtworzących MISH-S. Dyplom
MISH-S co-creating fields. The student diploma
studenta zawiera informacje o dodatkowych
contains information about additional
kwalifikacjach wynikających z połączenia w
qualifications resulting from the combination of
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7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

programie studiów dwóch dziedzin kształcenia
(informacja o studiach w ramach MISH-S oraz
wykaz wszystkich zrealizowanych kursów jest w
części B dyplomu).
Studia stacjonarne

two fields of study in study programme
(information about the MISH-S studies and a list
of all courses completed is in part B diploma).
Full-time,

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.
Studenci są zobowiązani zrealizować minimum The students are obliged to complete a core
programowe co najmniej jednego kierunku oraz curriculum of at least one field of study and to
osiągnąć 30 punktów ECTS w ramach dziedziny gain 30 ECTS within a domain of study other
kształcenia innej niż ta, do której należy ów
than the one to which the said field of study
kierunek. Mają możliwość uczestniczenia w
belongs. Their have the possibility to study in
programach ERASMUS+ oraz MOST. Studenci i ERASMUS+ and MOST programmes. Students
absolwenci mogą korzystać z szerokiej oferty
and graduates can take advantage of the wide
Biura Karier przy UMK w zakresie: praktyk
offer of the Careers Service at the NCU in the
studenckich i absolwenckich; wolontariatu oraz scope of: student and graduate internships,
doradztwa zawodowego.
volunteering and career counselling.
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