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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts

1.2. Kierunek studiów

Historia

History

1.3. Specjalność

Nauczycielska w zakresie nauczania historii;
Historia stosowana –krajoznawstwo i turystyka
historyczna; Historia stosowana –edytorstwo
historyczne; Historyczna komparatystyka i
tranzytologia (studia polsko-rosyjskie)

Speciality Teaching History; Applied History Local Heritage and Historical Tourism; Applied
History – Historical Editing Historical
Comparative Studies and Transitology (RussiaPoland)

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Historycznych

Faculty of History

0111: Education science, 0222: History and
archaeology, 0313: Psychology, 0314: Sociology
and cultural studies, 0611: Computer use,

3.2. Państwo/region

0111: Kształcenie, 0222: Historia i archeologia,
0313: Psychologia, 0314: Socjologia i
kulturoznawstwo, 0611: Obsługa i użytkowanie
komputerów,
Polska,

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

4.1. Kompetencje absolwenta

.

.

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

- szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe placówki naukowo-badawcze - archiwa - muzea
- fundacje - redakcje czasopism - obsługa ruchu
turystycznego - administracja - organizacje
międzynarodowe
.

- primary and secondary education - scientific
and research facilities - archives - museums foundations - magazines - tourist traffic service administration - international organizations

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

Poland,

4. Opis kwalifikacji

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

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje
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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
W ramach specjalności Historyczna
programu studiów istotnych ze względu na komparatystyka i tranzytologia (Rosja-Polska)
kompetencje absolwenta
studenci odbywają 1 semestr na RGGU w
Moskwie. Dostają dwa dyplomy. Uzyskują
bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego. W
ramach praktyk w Moskwie studenci mają
możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem,
organizacją i zbiorami wybranych moskiewskich
archiwów
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,

As part of the specialty Historical Comparative
Studies and Transitology (Russia-Poland),
students hold one semester at the RGGU in
Moscow. They get two diplomas. They get a very
good knowledge of the Russian language. As
part of internships in Moscow, students have the
opportunity to familiarize themselves with the
functioning, organization and collection of
selected Moscow archives
Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

The graduate is prepared to continue education
at the third level studies and post-diploma
studies.
As part of the specialty Historical Comparative
Studies and Transitology (Russia-Poland),
students are 3 semesters at the Nicolaus
Copernicus University and one is held in
Moscow. They finish studies at two universities.
Graduates receive a diploma of graduation at the
Nicolaus Copernicus University and separately
at the RGGU. They write one diploma thesis and
pass the final exam at their alma mater. The
advantage of these studies is the ability to get
knowledge of the Russian language

7.4. Pozostałe uwagi

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach III stopnia i studiach
podyplomowych.
W ramach specjalności Historyczna
komparatystyka i tranzytologia (Rosja-Polska)
studenci są 3 semestry na UMK a jeden
odbywają w Moskwie. Kończą studia na dwóch
uczelniach. Absolwenci uzyskują dyplom
ukończenia studiów na UMK oraz oddzielnie na
RGGU. Piszą jedną pracę dyplomową i zdają
egzamin końcowy na macierzystej uczelni.
Atutem tych studiów jest możliwość uzyskania
znajomości języka rosyjskiego
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