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

Licencjat lub inny równorzędny

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Kulturoznawstwo Europy Środkowo -Wschodniej Cultural Studies of Central and Eastern Europe

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Faculty of Applied Linguistics

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED
3.2. Państwo/region

0288: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje 0288: Inter-disciplinary programmes and
obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne, qualifications involving arts and humanities,
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 zna i rozumie ujęcia teoretyczne i
Graduates know and understand the theoretical
metodologiczne kulturoznawstwa (ze
and methodological approaches of cultural
szczególnym uwzględnieniem jego
studies (with particular emphasis on its
interdyscyplinarności), specyfikę różnych modeli interdisciplinary nature), the specificity of various
kultury w ujęciu antropologicznym, procesy ich models of culture in anthropological terms,
transformacji i wzajemne powiązania, historię i including their transformation processes and
współczesność dwóch wybranych państw
interrelationships, as well as the history and
Europy Środkowo-Wschodniej. Ma podstawową present of two selected countries of Central and
wiedzę dotyczącą europejskiego i globalnego
Easter Europe. They have basic knowledge
kontekstu procesów kulturowych, potrafi
about the European and global context of cultural
zastosować tę wiedzę w odniesieniu do kultury, processes and can apply this knowledge to
sztuki, literatury, zjawisk lingwistycznych, a takżeculture, art, and literature as well as linguistic,
politycznych, społecznych i gospodarczych
political, social and economic phenomena of the
krajów regionu na każdym etapie ich rozwoju.
countries of the region at any stage of their
Zna zagadnienia dotyczące kształtowania się
development. They know issues related to the
relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-formation of national, religious, socio-political
politycznych i gospodarczych w regionie Europy and economic relations in the region of Central
Środkowo-Wschodniej. Posługuje się minimum and Eastern Europe. They can use at least two
dwoma językami obcymi (krajów regionu) na
languages of the studies region at the B2 level,
poziomie. B.2, porozumiewa się za pomocą
and communicate on cultural, literary, linguistic,
różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w and historical topics using various channels and
tym technik translatorskich, w języku polskim i techniques, including translation, in both Polish
obcym na tematy kulturoznawcze,
and the selected foreign languages.
literaturoznawcze, językoznawcze, historyczne
dotyczące krajów regionu.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Instytucje związane z upowszechnianiem kultury, Institutions dealing with dissemination of culture,
związane bezpośrednio z krajami regionu
directly related to countries of the region (cultural
(ośrodki kultury i biblioteki, stowarzyszenia i
centres, libraries, institutions and associations
instytucje współpracy między Polską a krajami for cooperation between Poland and countries of
regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ośrodki Central and Eastern Europe, analytical centres),
analityczne), instytucje komercyjne, gdzie
commercial institutions which desire skills in
poszukiwane są umiejętności w zakresie
dissemination and animation of culture as well as
upowszechniania i animowania kultury oraz
knowledge of the realities of Central and Eastern
znajomość realiów Europy ŚrodkowoEurope, media, and non-governmental
Wschodniej, media, organizacje pozarządowe. organisations.

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