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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Cultural Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Polonistyki

Faculty of Polish Studies

3.1. Dziedzina ISCED

0314: Socjologia i kulturoznawstwo,

0314: Sociology and cultural studies,

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 zna i rozumie współczesne teorie
Graduates know and understand modern
kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i theories of culture and its media (visual culture,
performans, słowo) i związanych z nimi praktyk theatre and performance, verbal culture) and the
kulturowych, współczesne teorie tożsamości
cultural practices connected with them, modern
stanowiące podstawę aktualnie prowadzonych identity theories underlying current cultural and
badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii cultural anthropology research, selected aspects
kultury, wybrane aspekty kultury polskiej
of the Polish culture related to independently
związane z samodzielnie obraną drogą
chosen research route, methodologies of cultural
badawczą, metodologie nauk o kulturze i
sciences and related research methods, as well
powiązane z nimi metody badawcze,
as mechanisms of operation of cultural
mechanizmy działania instytucji kultury i
institutions and of establishment and operation of
zakładania oraz prowadzenia organizacji
non-governmental organisations. They are able
pozarządowych. Potrafi wykorzystywać
to use their knowledge to formulate and test
posiadaną wiedzę by formułować i testować
hypotheses in the field of cultural sciences, to
hipotezy z zakresu nauk o kulturze, wykorzystać independently search, analyse, evaluate, select
posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, and integrate information from various sources
analizować, oceniać, selekcjonować, integrować and use them in own research projects, to
informacje z różnorodnych źródeł i
present their results properly and creatively,
wykorzystywać je w samodzielnych projektach participate in discussions with various
badawczych oraz właściwie i twórczo
audiences, speaking clearly and correctly, and to
prezentować ich wyniki, zabierać głos w dyskusji independently conduct a scientific debate or
wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc
public discussion. Graduates can use a modern
zrozumiale i poprawnie; samodzielnie
foreign language at the B2+ level, initiate and
poprowadzić debatę naukową lub dyskusję
conduct team research, cooperate with other
publiczną, Posługiwać się językiem obcym na
people in a team, lead a team, and organise
poziomie B2+, inicjować i prowadzić badawcze individual work as well as teamwork. They are
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

prace zespołowe; współdziałać w zespole z
innymi osobami; prowadzić zespół; organizować
pracę indywidualną i zespołową. Absolwent jest
gotów do samodzielnego, twórczego i
przemyślanego działania w kulturze.
Szeroko pojęte instytucje życia społecznego i
kulturalnego.

prepared for independent, creative and
thoughtful action in culture.

Broadly understood institutions of social and
cultural life.

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 w
roku w 2017 z wynikiem wyróżniającym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polish accreditation Committee: accreditation
with distinction in 2017.

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,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
doktoranckich/ w szkole doktorskiej i zdobycia
kwalifikacji (stopnia doktora) na poziomie 8
PRK/ERK.

Possibility to continue education at second-cycle
(master) studies aand obtain a PQF/EQF level 7
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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