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

Licencjat lub inny równorzędny

Licencjat

1.2. Kierunek studiów

Slawistyka

Slavic Studies

1.3. Specjalność

bohemistyka, bułgarystyka, kroatystyka,
serbistyka, słowacystyka, słowenistyka

Czech Studies, Bulgarian Studies, Croatian
Studies, Serbian Studies, Slovak Studies,
Slovenian Studies

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Polonistyki

Faculty of Polish Studies

3.2. Państwo/region

0231: Nauka języków, 0232: Literatura i
językoznawstwo (lingwistyka),
Polska,

0231: Language acquisition, 0232: Literature
and linguistics,
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 łączy znajomość języka ( na poziomie Graduates combine advanced knowledge of a
C1) z wiedzą literaturoznawczą i wiedzą o
foreign language (at the C1 level) with
realiach kulturowych wybranego kraju
knowledge in the field of literary studies and
słowiańskiego, ze znajomością metod
culture of the selected Slavic country as well as
pozwalających na interpretację występujących the knowledge of methods allowing for
tam zjawisk w odniesieniu do kontekstu
interpretation of the phenomena that occur there
europejskiego. Posiada umiejętność
in the European context. They have the ability to
wykorzystywania zróżnicowanych źródeł w
use diverse sources in the process of analysing
procesie analizy zjawisk kulturowych i
major cultural, political and social phenomena
analizowania najważniejszych zjawisk
occurring in the selected Slavic country in the
politycznych i społecznych w wybranym kraju
context of the present and in a diachronic
słowiańskim w kontekście współczesności i w perspective. They are open to other cultures,
perspektywie diachronicznej. Jest otwarty na
aware of the need to combat stereotypes and to
poznawanie innych kultur, ma świadomość
demonstrate respect and understanding for
konieczności walki ze stereotypami, szacunek i cultural separateness at the level of national and
dążenie do zrozumienia odrębności kulturowej social differences as well as the need to intensify
na poziomie różnic narodowych i społecznych, cultural and scientific contacts between Poland
zdolność do dostrzegania konieczności
and selected Slavic countries. Graduates have
intensyfikacji kontaktów kulturalnych i
the knowledge of the principles of preparing and
naukowych między Polską a wybranym krajem conducting research projects and are prepared
słowiańskim oraz dostrzega konieczność
to work in a team. They also have the knowledge
samodzielnego uczenia się, ma znajomość
of another modern foreign language at the B2
zasad przygotowywania oraz realizacji
level.
grupowych projektów badawczych oraz
przygotowanie do pracy w zespole. Posiada
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

znajomość innego języka obcego nowożytnego
na poziomie B2.
Placówki dyplomatyczne w krajach słowiańskich, Typical workplaces include diplomatic posts in
urzędy i agendy państwowe, organizacje
Slavic countries, government offices and
pozarządowe współpracujące z krajami
agencies, non-governmental organisations
słowiańskimi Europy Środkowej i Południowej, cooperating with Slavic countries of Central and
instytucje kultury, media w Polsce i w krajach
Southern Europe, cultural institutions, the media
słowiańskich, instytucje związane z obsługą
in Poland and Slavic countries, institutions
ruchu turystycznego, przedsiębiorstwa polskie related to tourist services, Polish companies
współpracujące z krajami słowiańskimi, jak
cooperating with Slavic countries, and
również przedstawicielstwa firm z krajów
representations of companies from Slavic
słowiańskich w Polsce.
countries in Poland.

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
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja w
roku w 2018 r. z wynikiem pozytywnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive accreditation by the Polish Accreditation
Committee in2018.

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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