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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Historia i kultura Żydów

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Jewish Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Historyczny

Faculty of History

3.1. Dziedzina ISCED

0222: Historia i archeologia,

0222: History and archaeology,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną Graduates have in-depth and ordered knowledge
wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu of selected issues in the field of history, culture
dziejów, kultury i religijności Żydów na ziemiach and religiosity of Jews living in Poland and in
polskich oraz Żydów w diasporach. Zna w
diasporas. They have advanced knowledge of
stopniu pogłębionym cechy i specyfikę warsztatu the features and specificity of research tools,
badawczego wybranych dziedzin judaistyki,
scientific inference and research procedure used
wnioskowania naukowego i etapów
in selected areas of Jewish Studies, as well as
postępowania badawczego oraz zasady ich
the principles of using those in own research
stosowania we własnej pracy badawczej. Potrafi work. They are able to independently search,
samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i
select and systematise historical sources and
porządkować źródła historyczne oraz
scientific publications for an independently
opracowania do wybranego zagadnienia i na
selected problem, and formulate critical
podstawie ich analizy formułować krytyczne
judgements on their basis. They can
sądy. Samodzielnie formułuje złożone oraz
independently formulate complex and atypical
nietypowe problemy badawcze, dobiera metody i research problems, choose proper methods and
narzędzia służące ich rozwiązaniu oraz
tools to solve them and present their research
prezentuje wyniki swoich badań. Absolwent
findings. They are able to prepare complex
potrafi konstruować złożone wypowiedzi
written and oral texts of scientific and popular
pisemne i ustne o charakterze naukowym i
nature on selected topics in the field of Jewish
popularnonaukowym na wybrane tematy z
history and culture, as well as critically assess
zakresu historii i kultury Żydów oraz oceniać
texts of other writers, using the principles of
wypowiedzi innych zgodnie z zasadami krytyki scientific criticism and proper terminology. They
naukowej i z wykorzystaniem specjalistycznej
know the rules and forms of writing as well as
terminologii. Zna zasady i formy zapisu oraz
methods of reading and translating source
metody odczytywania i tłumaczenia tekstów
materials in Hebrew and Yiddish. They can use a
źródłowych w językach żydowskich (hebrajski i chosen modern foreign language at the B2+ level
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

jidysz). Absolwent posługuje się językiem obcym according to CEFR. They can plan, organise and
nowożytnym na poziomie B2+ wg ESOKJ.
lead work of a team.
Absolwent potrafi zaplanować, zorganizować i
kierować pracą w zespole.
Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo- Graduates are prepared for research and
badawczej oraz do podjęcia pracy w różnych
scientific work as well as employment in various
instytucjach, takich jak ośrodki badawcze,
institutions, such as research centres, museums,
muzea, wydawnictwa, archiwa i organizacje
publishing houses, archives and social
społeczne, zwłaszcza tych, które koncentrują się organizations, particularly those that focus on
na badaniu i upowszechnianiu wiedzy o historii i researching and disseminating knowledge about
kulturze Żydów, budowaniu bliskich relacji
Jewish history and culture, building relations
między społecznością polską i żydowską oraz between Polish and Jewish communities, and
przełamywaniu uprzedzeń na tle wyznaniowym overcoming prejudices based on religion or
czy narodowościowym.
nationality.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

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
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
instytucjonalna Wydziału Historycznego w 2013
r. z wynikiem pozytywnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive accreditation for the Faculty of History
by Polish Accreditation Committee in 2013.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility to continue education at doctoral level/
doktoranckich/ w szkole doktorskiej i zdobycia in a doctoral school and obtain a PRQ/ERQ level
kwalifikacji (stopnia doktora) na poziomie 8
8 qualification (PhD).
PRK/ERK
Student ma możliwość kształtowania
Students can develop their practical skills by
umiejętności praktycznych poprzez
attending classes in the form of workshops. Such
uczestniczenie w zajęciach o charakterze
workshops provide students with basic tools
warsztatowym. Zajęcia warsztatowe dostarczają enabling translation of theoretical knowledge into
podstawowych narzędzi, umożliwiających
practical know-how. They include: • Jewish
przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności archives • Editing of Jewish sources • Jewish
praktyczne. Są to: • archiwistyka żydowska •
museology • Dissemination of knowledge about
edytorstwo źródeł żydowskich • muzealnictwo Jewish history and culture
żydowskie • upowszechnianie wiedzy o dziejach
i kulturze żydowskiej

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,
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