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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Local Government and Regional Policy

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration

3.2. Państwo/region

0488: Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje
związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, administracją i prawem,
Polska,

0488: Inter-disciplinary programmes and
qualifications involving business, administration
and law,
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

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Samorząd Terytorialny i
The graduate of Local Government and Regional
Polityka Regionalna: • ma podstawową wiedzę o Policy: • has basic knowledge of state and local
strukturach państwowych i samorządu
government structures and their basic elements;
terytorialnego oraz podstawowych elementach • has basic knowledge about the functioning of
tych struktur; • ma podstawową wiedzę o
individuals and groups in society and about the
funkcjonowaniu jednostek i grup w
transformations of local and regional structures
społeczeństwie oraz o przemianach struktur i
and ties; • knows contemporary theoretical
więzi lokalnych i regionalnych; • zna
approaches and concepts on local government
współczesne nurty teoretyczne i koncepcje nt. and civil society, and the evolution of views on
funkcjonowania samorządu terytorialnego i
these matters; • can correctly diagnose problems
społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucje
of regional and local politics; • has the skills to
poglądów na te zagadnienia; • potrafi właściwie critically analyse the tasks of local government
diagnozować problemy ze sfery polityki
and forecast the collective needs in the local and
regionalnej i lokalnej; • ma umiejętności
regional dimensions; • correctly uses normative
krytycznej analizy zadań samorządu
systems and selected legal, professional and
terytorialnego i prognozowania zbiorowych
moral norms and rules to solve a task in the field
potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym; •
of the functioning of public administration; •
prawidłowo posługuje się systemami
understands the need for life-long learning due to
normatywnymi oraz wybranymi normami i
changes in the legal, institutional and social
regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w environment; • is able to participate in the
celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu preparation of social (political, economic and
funkcjonowania administracji publicznej; •
civil) projects, taking into consideration their
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w legal, economic and political aspects in the local
związku ze zmianami otoczenia prawnego i
and regional dimensions.
instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego; •
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów
społecznych (politycznych, gospodarczych,
obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne w wymiarze lokalnym i
regionalnym.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: •
Graduates can find employment in: • public
administracji publicznej – przede wszystkim
administration, primarily local government; •
samorządowej; • administracji rządowej; •
state administration; • enterprises operating in
przedsiębiorstwach prowadzących działalność w the area of municipal economy.
zakresie gospodarki komunalnej.

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
W ramach programu student jest zobowiązany
programu studiów istotnych ze względu na do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze
kompetencje absolwenta
160 godzin.

As part of the degree programme, students are
required to complete a 160-hour professional
internship.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
Graduates can continue education at master
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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