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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Studia wschodnie - k. unikatowy

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Eastern Studies - unique field of study

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Orientalistyczny

Faculty of Oriental Studies

3.1. Dziedzina ISCED

0222: Historia i archeologia,

0222: History and archaeology,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

Absolwent po ukończeniu studiów drugiego
stopnia: • posiada zaawansowaną,
interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu
wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia,
Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa,
Bałkany i Kaukaz), zwłaszcza z zakresu
problematyki zróżnicowania społecznego,
gospodarczego, politycznego, kulturowego i
etnicznego, na tle procesów globalnych i
kontynentalnych, • ma pogłębioną znajomość
relacji politycznych i kulturalnych między Polską
a krajami regionu, • posiada wiedzę na temat
protokołu i praktyki dyplomatycznej - , • zna
elementy prawa konsularnego i
dyplomatycznego, • zna zagadnienia z zakresu
bezpieczeństwa międzynarodowego i
współpracy wojskowej poszczególnych państw
regionu, • dysponuje podstawami
metodologicznymi oraz umiejętnościami
analitycznymi, które pozwolą mu identyfikować,
diagnozować i prognozować kierunki przemian
społecznych, gospodarczych, politycznych,
kulturowych i etnicznych na obszarze
zainteresowań, • potrafi operować kategoriami z
poszczególnych koncepcji teoretycznych
funkcjonujących w humanistyce i naukach

After completing the second-cycle studies, the
graduate: • has advanced, interdisciplinary
knowledge about the region of the selected
specialisation (Eastern Europe, Russia, Central
Europe, Central Asia, the Balkans and the
Caucasus), especially in the field of social,
economic, political, cultural and ethnic diversity
studied against the background of global and
continental processes; • has in-depth knowledge
of political and cultural relations between Poland
and the counties of the region; • has knowledge
about the diplomatic protocol and practice - can
communicate on specialist topics with various
groups of recipients; • knows the elements of
consular and diplomatic law; • knows issues in
the field of international security and military
cooperation between individual countries of the
region; • has methodological foundations and
analytical skills needed to identify, diagnose and
forecast the directions of social, political,
economic, cultural and ethnic changes in the field
of interest; • can use categories from individual
theoretical concepts functioning in the
humanities and social studies of the 20th
century; • has in-depth awareness of the
importance of the rules of inter-ethnic and inter-

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

społecznych XX wieku, • ma pogłębioną
confessional coexistence; • can work with others
świadomość znaczenia zasad współżycia
in a team and can manage the team"s work.
międzyetnicznego i interkonfesyjnego, • potrafi
pracować w zespole i zarządzać nim.
Absolwent może znaleźć pracę jako ekspert w Graduates can find employment as experts in
dziedzinie obszaru zainteresowań w: •
their field of interest in: • state and local
administracji krajowej i samorządowej, •
administration; • international institutions; •
instytucjach międzynarodowych, • dyplomacji, • diplomacy; • Polish companies operating in
przedsiębiorstwach polskich działających na
Eastern markets; • mass media; • research and
rynkach wschodnich, • środkach masowego
expert centres cooperating with the countries of
przekazu, • ośrodkach badawczych i
the region.
eksperckich współpracujących z krajami regionu

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

Absolwent może kontynuować kształcenie na
studiach doktoranckich i uzyskać kwalifikację na
poziomie 8 PRK/ERK.
Kierunek studiów ma charakter
interdyscyplinarny.

Possibility of continuing education at doctoral
studies and obtaining a PQF/EQF level 8
qualification (PhD degree).
The field of study is interdisciplinary.

7.4. Pozostałe uwagi
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