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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts

1.2. Kierunek studiów

Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Classical Studies and Mediterranean Studies

1.3. Specjalność

filologia klasyczna, wiedza o krajach
śródziemnomorskich

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Classical Studies, Mediterranean Studies

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 filologii klasycznej i The graduate of BA programme in Classical
studiów śródziemnomorskich ma zaawansowaną Studies and Mediterranean Studies has
wiedzę ogólną z zakresu języków klasycznych, advanced general knowledge of Classical
literatury starożytnej i kultury grecko-rzymskiego languages, ancient literature and Greco-Roman
antyku. Ma zaawansowaną wiedzę o naturze,
culture. The graduate has advanced knowledge
rozwoju i historycznych uwarunkowaniach
of the nature, development and historical
systemów społecznych i ustrojów politycznych conditions of social and political systems of
starożytnej Grecji i Rzymu. Zna periodyzację
ancient Greece and Rome. The graduate knows
dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze
periodisation in the Greek and Roman history,
wydarzenia polityczne i podstawowe
most important political events and basic
uwarunkowania ekonomiczne oraz społeczne. economic and social determinants. The graduate
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent
after completing the BA programme
komunikuje się w języku obcym (nowogreckim communicates in a foreign language (modern
lub włoskim) na poziomie B2 według
Greek or Italian) at B2 level as stipulated in the
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Common European Framework of Reference for
Językowego. Absolwent porozumiewa się przy Languages. The graduate communicates using a
użyciu różnych kanałów i technik
variety of communicative modes and techniques
komunikacyjnych ze specjalistami różnych
to discuss issues with experts in various field of
dyscyplin humanistycznych. Posiada
Humanities. The graduate is able to use
umiejętność argumentowania z wykorzystaniem argumentative skills using the views of other
poglądów innych badaczy oraz formułowania
scholars and to formulate conclusions. The
wniosków. Rozpoznaje podstawowe miary
graduate recognises basic metres in Greek and
metryczne w poezji greckiej i łacińskiej. Czyta i Latin poetry. The graduate reads and translates
tłumaczy teksty łacińskie i greckie, a także
Latin and Greek texts and recognises various
rozpoznaje różne rodzaje tekstów i wytworów
types of texts and artefacts of ancient material
antycznej kultury materialnej i literackiej oraz
and literary culture, analyses and interprets them
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

przeprowadza ich krytyczną analizę i
critically using typical methods in order to
interpretację z zastosowaniem typowych metod determine their meanings, social impact, position
w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania
in the historical and cultural process as well as
społecznego, miejsca w procesie historyczno- artistic and cognitive value.
kulturowym, wartości artystycznej i poznawczej.
Absolwent filologii klasycznej i studiów
The graduate of BA programme in Classical
śródziemnomorskich prowadzonej w ramach
Studies and Mediterranean Studies can work in
studiów I stopnia może podjąć pracę we
any cultural, educational and tourist institutions,
wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych especially as a publisher, editor, cultural
i turystycznych, zwłaszcza jako: wydawca,
manager, literary and culture studies-oriented
redaktor, animator kultury, publicysta literacki i author, translator, expert in the literature,
kulturoznawczy, tłumacz, znawca literatury,
language and cultural issues of a given language
języka i zagadnień kulturowych danego obszaru area.
językowego.

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 kształcenia został opracowany w
The study programme was developed on the
oparciu o brytyjskie standardy kształcenia w
basis of British education standards in Classical
zakresie filologii klasycznej, historii starożytnej, Studies, ancient history, Byzantine Studies and
bizantynistyki oraz filologii nowogreckiej, które Modern Greek Studies that were designed by
zostały opracowane przez wybitnych
outstanding representatives of the
przedstawicieli wymienionych dyscyplin i
aforementioned fields and published by The
opublikowane przez The Quality Assurance
Quality Assurance Agency for Higher Education
Agency for Higher Education w 2007 r.,
in 2007; this is a document developed by
dokument przygotowany przez reprezentantów representatives of such major academic centres
znaczących ośrodków uniwersyteckich jak:
as the University of Oxford and University of
University of Oxford, University of Cambridge. W Cambridge. The study programme provides two
programie studiów proponowane są dwie
specialisations: Classical Studies and

7.4. Pozostałe uwagi
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specjalności: filologia klasyczna oraz wiedza o Mediterranean Studies. Students of the former
kulturze śródziemnomorskiej. Studenci pierwszej learn two classical languages, i.e., Latin and
będą uczyć się dwóch języków antycznych: greki Greek at the level enabling them to read and
i łaciny na poziomie pozwalającym czytać i
translate original texts. They will also learn one
tłumaczyć oryginalne teksty. Ponadto będą
modern language: Italian or Modern Greek.
uczyć się jednego z języków nowożytnych:
Students of the latter will have an opportunity to
włoskiego lub nowogreckiego. Studenci wiedzy o know one of ancient languages and one of
kulturze śródziemnomorskiej będą mieli okazję modern ones (out of the languages specified
poznać jeden z języków antycznych oraz jeden z above).
nowożytnych (spośród tych wskazanych wyżej).
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