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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts or equivalent

1.2. Kierunek studiów

English Philology

1.3. Specjalność

Applied Linguistics, Translation Studies, Literary Applied Linguistics, Translation Studies, Literary
Studies, Linguistics, Cultural Studies,
Studies, Linguistics, Cultural Studies,

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

English Philology

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Philology

3.1. Dziedzina ISCED

0231: Nauka języków,

0231: Language acquisition,

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 angielski,

English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent posiada przygotowanie
Graduates have a general humanistic education
ogólnohumanistyczne: cechuje go pogłębiona
as well as advanced knowledge of the literature,
znajomość zagadnień z literatury, kultury i historii culture and history of English-speaking countries,
angielskiego obszaru językowego. Posiada także including specialist linguistic training. Their
szczegółowe wykształcenie językoznawcze.
command of oral and written English is at C2
Ponadto posługuje się w mowie i w piśmie
level of CEFR for Languages, with specialist
językiem angielskim na poziomie C2 ESOKJ,
skills related to recognizing and applying various
potrafi rozpoznać style i odmiany języka
stylistic and generic conventions in different
angielskiego i zastosować odpowiednie
varieties of English (including formal academic
konwencje gatunkowe (w tym typowe dla
communication). Graduates can translate texts
komunikacji akademickiej). Potrafi tłumaczyć
that involve specialist terminology. Depending on
teksty wymagające specjalistycznej terminologii. their major, graduates have specialist knowledge
W zależności od wybranej dyscypliny naukowej, of linguistics, literature, or culture of Englishjest znawcą literatury anglojęzycznej, zagadnień speaking countries. Graduates are conversant
kulturowych angielskiego obszaru językowego with theories and research approaches
lub specjalistą z zakresu językoznawstwa.
characteristic of philology and can apply selected
Absolwent rozpoznaje teorie i podejścia
methods of analysis of textual data. They can
badawcze w obszarze filologii, potrafi
interpret the meaning and assess the value of
zastosować wybrane metody analizy danych
cultural texts in reference to the tradition and
tekstowych, interpretuje znaczenia i określa
heritage of English-speaking countries.
wartość tekstów kultury w odniesieniu do tradycji
i dziedzictwa krajów angielskiego obszaru
językowego.
Kwalifikacje pozwalają na podjęcie pracy w
The skills acquired enable graduates to seek
wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach employment in publishing houses, translation
tłumaczeń, w instytucjach kulturalnych oraz
agencies, cultural institutions as well as a service
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4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

sektorze usług wymagającym zaawansowanej
znajomości języka angielskiego (w tym
specjalistycznej terminologii) i kultury krajów
anglojęzycznych w Polsce i za granicą.
.

sector that requires advanced command of
English (including specialist terminology) and the
knowledge of culture of English-speaking
countries in Poland and abroad.
.

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,
brak

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
none

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

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

Uprawnienia do nauczania języka angielskiego
we wszystkich typach szkół.

The qualifications to teach English in all types of
schools.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Absolwent, który wybrał specjalizację
nauczycielską (przed 2019 rokiem) posiada
uprawnienia do nauczania języka angielskiego
we wszystkich typach szkół, pod warunkiem
ukończenia kursu kształcenia pedagogicznego.

Graduates of teaching specialization (chosen
prior to 2019) have the required qualifications to
English teach in all types of schools, provided
they completed the required pedagogical
courses.

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

Studia przygotowują do podjęcia badań w
ramach studium doktoranckiego/szkoły
doktorskiej (ERK poziom 8) w wybranej
dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych
w Polsce lub za granicą.
Studia oferowane są zarówno w trybie
stacjonarnym, jak i niestacjonarnym (z
elementami e-learningu).

Graduate studies prepare candidates for
doctoral studies in a chosen discipline within the
humanities (EQF level 8) in Poland and abroad.

7.4. Pozostałe uwagi

Studies offered both as a full-time programme
and a part-time programme (with elements of elearning).
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