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

Licencjat lub inny równorzędny

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Orientalistyka - k. unikatowy (UW)

1.3. Specjalność

Afrykanistyka, arabistyka, hebraistyka, indologia, African Studies, Arabic Studies, Hebrew
iranistyka, japonistyka, koreanistyka, kultura
Studies, Indian Studies, Iranian Studies,
Wschodu Starożytnego-asyrologia i hetytologia, Japanese Studies, Korean Studies, Culture of
Kultura Wschodu Starożytnego-egiptologia,
the Ancient Near East-Assyriology and
mongolistyka i tybetologia, sinologia, turkologia. Hittitology, Culture of the Ancient Near EastEgyptology, Mongolian and Tibetan Studies,
Chinese Studies, Turkish Studies.

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Oriental Studies - a unique field of study (UW)

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Orientalistyczny

Faculty of Oriental Studies

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

0232: Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0232: Literature and linguistics,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę ogólną Graduates have structured general knowledge
obejmującą terminologię, teorię i metodologię z comprising the terminology, theory and
zakresu studiów nad kulturą. Ma uporządkowaną methodology of cultural studies. They have
wiedzę szczegółową o literaturze,
ordered detailed knowledge about literature,
piśmiennictwie, historii, filozofii, religii, sztuce i history, philosophy, religion, art and sociozagadnieniach społeczno-kulturowych
cultural issues of selected regions of the
wybranych regionów Orientu/Afryki. Zna i
Orient/Africa. They know and can use an
posługuje się językiem Orientu/Afryki zależnie od Oriental/African language of their selected
specjalności co najmniej na poziomie B2 wg
specialisation at the level of at least B2
ESOKJ. Potrafi analizować i intepretować teksty according to CEFR. They can analyse and
źródłowe w języku wybranej specjalności. Czyta, interpret source texts in the language of their
analizuje i interpretuje teksty literackie i inne
specialisation. They can read, analyse and
dzieła twórczości kulturalnej wybranego regionu interpret literary texts and other works of culture
Orientu/Afryki, prawidłowo umieszczając je w
of the selected region of the Orient/Africa,
kontekście kulturowym. Wskazuje źródła różnic correctly placing them in their cultural context.
kulturowych krajów Orientu/Afryki. Posiada
They can point out the sources of cultural
umiejętność prezentacji zagadnień
differences between Oriental/African countries.
szczegółowych z zakresu problematyki
They have the ability to present specific issues in
kulturowej wybranego regionu Orientu/Afryki w the field of culture of the selected
języku polskim oraz wybranym języku
Oriental/African region in Polish and in the
Orientu/Afryki. Formułuje w piśmie i mowie
selected Oriental/African language. They can
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własne opinie i wnioski w j. polskim i wybranym
języku Orientu/Afryki. Komunikuje się z
otoczeniem z użyciem specjalistycznej
terminologii. Ma świadomość odmienności
kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych
obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia
dla rozumienia współczesnego świata. Potrafi
współdziałać i pracować w grupie. Posługuje się
j. obcym nowożytnym co najmniej na poziomie
B2 wg ESOKJ.
4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy w
instytucjach upowszechniania kultury, w
mediach, redakcjach oraz w administracji
publicznej.

state their conclusions and opinions in speech
and writing in both Polish and the selected
Oriental/African language. They can
communicate with the environment using
specialist terminology. They are aware of cultural
diversity and its religious, philosophical and
historical sources as well as importance for
understanding of the modern world. They are
able to work and cooperate in a group. They can
use a modern foreign language at the level of at
least B2 according to CEFR.
Graduates are prepared for work in cultural
dissemination institutions as well as the media,
editorial offices, and public administration.

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 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

Ustawa z dnia 5 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
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 Possibility to continue education at second-cycle
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie (master) studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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