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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Komparatystyka literacko-kulturowa

Bachelor of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Literary and Cultural Comparative Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Languages

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 studiów I stopnia komparatystyki
The graduate of BA programme in Literary and
literacko-kulturowej ma zaawansowaną wiedzę z Cultural Comparative Studies has advanced
zakresu nauk humanistycznych dotyczącą
knowledge in Humanities of literature and
literatury i kultury ze szczególnym
culture, and particularly of literary and cultural
uwzględnieniem komparatystyki literackocomparative studies. The graduate has
kulturowej. Ma zaawansowaną wiedzę o
advanced knowledge of selected historical,
wybranych zagadnieniach historycznych,
social, religious, philosophical and political
społecznych, religijnych, filozoficznych i
issues in the intercultural context that determine
politycznych w wymiarze międzykulturowym oraz the development of selected cultural areas. The
warunkujących rozwój wybranych obszarów
graduate recognises, interprets and analyses
kulturowych. Absolwent rozpoznaje, interpretuje i literary works under study and places them in a
analizuje poznane utwory literackie oraz
general historical and cultural context. The
umiejscawia je w ogólnym kontekście
graduate compares texts from various cultural
historyczno-kulturowym. Porównuje ze sobą
areas using relevant methods. The graduate
teksty pochodzące z różnych obszarów
develops written assignments in Polish, and in
kulturowych z zastosowaniem odpowiednich
the language of a chosen language area, as well
metod. Tworzy prace pisemne w języku polskim i as oral presentations, using basic theoretical
w języku wybranego obszaru językowego, oraz approaches and various sources. The graduate
wystąpienia ustne z wykorzystaniem
is able to provide argumentation using the views
podstawowych ujęć teoretycznych i różnych
of other scholars and formulate conclusions. The
źródeł. Posiada umiejętność argumentowania z graduate communicates in Polish and English
wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz using various communicative modes and
formułowania wniosków. Porozumiewa się przy techniques to discuss issues within the field of
użyciu różnych kanałów i technik
study. The graduate applies basic theoretical
komunikacyjnych na tematy z zakresu
approaches and paradigms relevant to
studiowanej dyscypliny w języku polskim i
comparative studies.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

obcym. Posługuje się podstawowymi ujęciami
teoretycznymi i paradygmatami właściwymi dla
komparatystyki.
Absolwent komparatystyki literacko-kulturowej The graduate of BA programme in Literary and
prowadzonej w ramach studiów I stopnia może Cultural Comparative Studies can work in
podjąć pracę w placówkach kulturalnych, a także cultural institutions or as a specialist for
zdobyć zatrudnienie jako specjalista ds. relacji intercultural relations, translator, an editor in
międzykulturowych, tłumacz, redaktor w
publishing houses and magazines. The graduate
wydawnictwach i czasopismach. Absolwent
is prepared to work in cultural institutions,
przygotowany jest do pracy w instytucjach
especially those focusing on international
kulturalnych, zwłaszcza tych nastawionych na cooperation.
współpracę międzynarodową.

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

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

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.
Program komparatystyki literacko-kulturowej
The programme in Literary and Cultural
obejmuje możliwość wyboru zajęć z zakresu
Comparative Studies allows to choose courses in
kulturoznawstwa i wszystkich filologii
culture studies and all language studies
prowadzonych na Wydziale Filologicznym,
conducted at the Faculty of Languages, thus
pozwalając na kształtowanie różnych ścieżek
enabling the development of various educational
kształcenia, zgodnych z indywidualnymi
options in line with personal interests of students,
zainteresowaniami osób studiujących,
and prepares prospective graduates to follow a
przygotowując zarazem przyszłych absolwentów professional career path of their choosing.
do wybranej przez siebie kariery zawodowej.

7.4. Pozostałe uwagi
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