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

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Filologia polska jako obca

Bachelor of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Polish as a Foreign Language

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

Studia I stopnia, 6 ERK

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 na kierunku filologia The graduate of BA programme in Polish as a
polska jako obca ma zaawansowaną wiedzę z Foreign Language has advanced knowledge of
zakresu nauk humanistycznych dotyczącą
the Polish literature, culture and linguistics. The
literatury, kultury oraz językoznawstwa
graduate has advanced knowledge of selected
polskiego. Ma zaawansowaną wiedzę o
historical, social, religious, philosophical and
wybranych zagadnieniach historycznych,
political issues in the intercultural context that
społecznych, religijnych, filozoficznych i
determine the development of the Polish
politycznych w wymiarze międzykulturowym oraz language, literature and culture. The graduate
warunkujących rozwój języka polskiego, polskiej interprets and analyses selected literary works
literatury i kultury. Interpretuje i analizuje
and places them in a general historical and
poznane utwory literackie oraz umiejscawia je w cultural context. The graduate develops written
ogólnym kontekście historyczno-kulturowym.
assignments and oral presentations in Polish
Tworzy prace pisemne oraz wystąpienia ustne w using various methodological approaches and
języku polskim z wykorzystaniem różnych ujęć sources. The graduate analyses linguistic units
metodologicznych i źródeł. Analizuje jednostki from various levels of language description. The
językowe z różnych poziomów opisu języka.
graduate translates texts from Polish into their
Tłumaczy teksty z języka polskiego na swój
native language. The graduate works individually
język rodzimy. Pracuje samodzielnie i w zespole, and in a team and assumes various roles. The
przyjmując różne role. Planuje pracę, rozwija
graduate plans work, develops knowledge and
wiedzę i umiejętności badawcze. Komunikuje się research skills. The graduate communicates at
co najmniej na poziomie B2 przy użyciu różnych minimum B2 level using various modes and
kanałów i technik na tematy z zakresu języka
techniques on topics related to the Polish
polskiego, polskiej literatury i kultury w języku
language, literature and culture in Polish and in a
polskim i wybranym języku nowożytnym. Potrafi chosen modern language. The graduate
rozpoznać różne rejestry i odmiany języka
differentiates between different registers and
polskiego.
vernaculars of Polish.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent filologii polskiej jako obcej
prowadzonej w ramach studiów I stopnia, jako
osoba swobodnie komunikująca się w języku
rodzimym i języku polskim jest przygotowana do
podjęcia pracy w firmach i instytucjach, dla
których podstawową działalnością są kontakty
biznesowe z Polską.

The graduate of BA programme in Polish as a
Foreign Language as a person easily
communicating in the native language and in
Polish is prepared to work in enterprises and
institutions, for which Poland is the core business
activity market.

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

Absolwent posiada możliwość uzyskania
The graduate has a possibility of gaining the right
uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza to practice as a sworn translator. The graduate
przysięgłego. Absolwent posiada możliwość
has a possibility of gaining the right to practice as
uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu a teacher of Polish abroad.
nauczyciela języka polskiego za granicą.
Zajęcia przygotowują do wykonywania zawodu Programme courses prepare for the profession of
tłumacza przysięgłego po spełnieniu ściśle
a sworn translator provided the graduate follows
określonych wymagań potwierdzonych
strictly specified requirements that are confirmed
stosownym dokumentem. Zajęcia przygotowują with a relevant document. Programme courses
do wykonywania zawodu nauczyciela języka
prepare for the profession of the teacher of
polskiego za granicą po spełnieniu ściśle
Polish abroad after fulfilling specified
określonych wymagań specyficznych dla danego requirements valid in a given country, in which
kraju, w którym absolwent będzie wykonywał
the graduate is to work, that are confirmed with
swój zawód, potwierdzonych stosownymi
relevant documents.
dokumentami.

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
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
Podstawowym modułem w programie studiów
jest blok kształcenia językowego, zarówno w
aspekcie praktycznym, jak i teoretycznym.
Praktyczna nauka języka polskiego (wraz z
przedmiotami do wyboru z tego zakresu)
obejmuje 670 godzin, a na inne przedmioty
językoznawcze przewidziano 400 godzin. Na
blok przedmiotów literacko-kulturowych,
przeznaczono 335 godzin. Całość uzupełniają
wykłady na temat historii Polski, realiów życia w

The graduate is prepared to continue education
at the second level studies and obtaining a EQF
level 7 qualification.
The basic module in the study programme is
language education, both in its practical and
theoretical context. Practical Polish (along with
related elective courses) covers 670 class hours,
and 400 class hours are intended for other
linguistic courses, whereas 335 class hours are
intended for courses in literature and culture. The
study programme is complemented with lectures
on the history of Poland, Polish reality, another
modern language and information technologies.

7.4. Pozostałe uwagi
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Polsce, drugi język nowożytny oraz technologie
informacyjne.
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