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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts

1.2. Kierunek studiów

Filologia polska

Polish Studies

1.3. Specjalność

językoznawcza, literaturoznawcza,
ogólnopolonistyczna

Linguistics, Literary Studies, General Polish
Studies

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

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

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów II stopnia filologii polskiej ma The graduate of MA programme in Polish
pogłębioną wiedzę z zakresu nauk
Studies has in-depth knowledge in Humanities of
humanistycznych dotyczącą literatury, kultury
the Polish literature, culture and linguistics. The
oraz językoznawstwa polskiego. Ma pogłębioną i graduate has in-depth and structured knowledge
uporządkowaną wiedzę o literackich i
of literary and non-literary (e.g., historical,
pozaliterackich (np. historycznych,
philosophical, social, ideological and cultural)
filozoficznych, społecznych, ideologicznych,
contexts of the Polish literature determining the
kulturowych) kontekstach literatury polskiej
processes of its creation and reception. The
kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru. graduate seeks, analyses, creatively interprets
Absolwent wyszukuje, analizuje i twórczo
and utilises, in compliance with a selected
interpretuje oraz wykorzystuje zgodnie z
research methodology, information from various
wybraną metodologią badawczą informacje z
sources. The graduate selects and uses relevant
różnych źródeł. Dobiera i stosuje odpowiednie research methods and tools to solve typical
metody badawcze i narzędzia do rozwiązywania research problems and adjusts existing methods
typowych problemów badawczych oraz
and instruments in order to innovatively solve
dostosowuje istniejące metody i narzędzia do
atypical research problems, or develops new
innowacyjnego rozwiązywania nietypowych
methods and instruments in this respect. The
problemów badawczych, ewentualnie
graduate indicates elements of a textual frame
opracowuje nowe metody i narzędzia w tym
and describes mechanisms intended to maintain
zakresie. Wskazuje elementy ramy tekstu oraz coherence; analyses texts of various nature;
charakteryzuje mechanizmy służące jego
describes speech acts and identifies functions
spójności; analizuje teksty o różnym charakterze; performed by those speech acts. The graduate
opisuje akty mowy oraz identyfikuje funkcje
broadens knowledge on their own and develops
przez nie realizowane. Samodzielnie zdobywa their research skills as well as uses the
wiedzę i rozwija swoje umiejętności badawcze knowledge acquired to formulate and test
oraz wykorzystuje posiadaną wiedzę do
hypotheses related with problems relevant to
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

formułowania i testowania hipotez związanych z
problemami właściwymi dla filologii polskiej.
Komunikuje się (w mowie i piśmie) z odbiorcami
z różnych kręgów, przekazując im
specjalistyczną wiedzę dotyczącą danego
kierunku studiów i realizowanych badań.
Absolwent filologii polskiej prowadzonej w
ramach studiów II stopnia może podjąć pracę w
wydawnictwach i mediach – jako redaktor,
korektor, dziennikarz, copywriter, w instytucjach
kultury (muzea, teatry, domy kultury), w
administracji samorządowej i państwowej, a
także może pracować – po spełnieniu
odpowiednich wymagań formalnych – w
oświacie.

Polish Studies. The graduate communicates (in
speech and writing) with recipients from various
circles and transfers specialist knowledge about
a given field of study and related research.

The graduate of MA programme in Polish
Studies can work in publishing houses and the
media – as an editor, a proofreader, journalist or
copywriter; in cultural institutions (museums,
theatres, culture centres), in public and local
government administration, and - having fulfilled
relevant formal requirements – in education.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

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
Akredytacja instytucjonalna z oceną pozytywną Positive institutional accreditation result for the
dla Wydziału Filologicznego: 3 lipca 2014 r.
Faculty of Languages: 3 July 2014

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Absolwent posiada możliwość uzyskania
The graduate has a possibility of gaining the right
uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. to practice as a teacher.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Zajęcia przygotowują do wykonywania zawodu
nauczyciela po zrealizowaniu kursu
pedagogicznego w ramach studiów lub studiów
podyplomowych.

Programme courses prepare for the profession of
a teacher after completing a course for teaching
credentials within a given field of study or postgraduate studies.

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 III stopnia i zdobycia
at the third level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
level 8 qualification.
W trakcie studiów student może wybrać jedną z While studying, the student can choose one of
oferowanych w danym roku specjalizacji:
specialisations available in a given academic
akademicką, copywriterską – twórczego pisania i year. The available specialisations are:
komunikacji kreatywnej, edytorstwa mediów
academically oriented, copywriting (creative
elektronicznych, dziennikarską.
writing and creative communication), electronic
media editing, and journalism.

7.4. Pozostałe uwagi
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