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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Logistyka i administrowanie w mediach

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Logistics and Administration in the Media

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Faculty of Journalism Information and Book
Studies

3.1. Dziedzina ISCED

0321: Dziennikarstwo,

0321: Journalism and reporting,

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

Praktyczny,

Professional oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów: • posiada zaawansowaną
The graduate of second-cycle studies in Media
wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych Logistics: • has advanced knowledge of the
systemów logistycznych oraz podstaw nauk
functioning of modern logistic systems and the
ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a
basics of economic sciences, organisation and
także wykazuje umiejętności menedżerskie; •
management, as well as managerial skills; •
poisada umiejętności rozwiązywania problemów possesses the ability to solve logistic problems
logistycznych za pomocą metod i technik
using engineering methods and techniques,
inżynierskich w zakresie: o projektowania
including in the areas of: o designing logistic
systemów logistycznych oraz procesów
systems and processes; o management of
logistycznych; o zarządzania specjalistycznymi specialist logistics functions and processes; o
funkcjami logistycznymi oraz procesami
using IT logistic support systems; o costs,
logistycznymi; o posługiwania się systemami
finances and capital management; o personnel
informatycznego wspomagania zarządzania
selection and training; • is able to assess,
logistycznego; o zarządzania kosztami,
categorize and forecast phenomena and
finansami oraz kapitałem, jak również doboru
behaviours of media market identities and make
personelu i jego szkolenia. • potrafi oceniać,
independent decisions; • recognises ambiguities,
kategoryzować, prognozować zjawiska i
the risk of overgeneralisations and errors of
zachowania podmiotów rynku medialnego oraz excessive detail in identifying, describing and
podejmować samodzielne decyzje; • dostrzega analysing processes and phenomena occurring
niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy in social, political and economic structures;
nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, subject the acquired knowledge to constant
opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, verification, synthesis and inference; • can
zachodzących w strukturach społecznych,
juxtapose various opinions, highlight the
politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną
advantages and disadvantages of argumentation
wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz
and thus assume a rational position; • can think
syntezie i wnioskowaniu; • potrafi zestawiać
creatively and take innovative actions in the
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

różnorodne opinie, eksponować wady i zalety
workplace; • can work with others in a team and
argumentacji przez co jest w stanie zajmować can manage the team"s work.
zracjonalizowane stanowisko; • potrafi myśleć
kreatywnie i podejmować innowacyjne działania
w swoim środowisku pracy; • potrafi pracować w
zespole i zarządzać nim.
Absolwent jest przygotowany do pracy w: •
The graduate is prepared to work in: •
przedsiębiorstwach produkcyjnych; •
manufacturing enterprises; • logistics companies;
przedsiębiorstwach logistycznych; • jednostkach • design and consulting units dealing with
projektowych i doradczych zajmujących się
logistics; • economic and administrative units
logistyką; • jednostkach gospodarczych i
where logistic, technical, economic and IT
administracyjnych, w których wymagana jest
knowledge as well as organisational skills are
wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i required.
informatyczna oraz wymagane są umiejętności
organizacyjne.

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
Praktyki zawodowe zostały przewidziane w
programu studiów istotnych ze względu na programie studiów jako zajęcia obowiązkowe,
kompetencje absolwenta
realizowane na I lub II roku studiów w wymiarze
nie mniej niż 6 miesięcy. Praktyki mogą być
odbywane jednorazowo (u jednego
pracodawcy), w pełnym wymiarze, bądź też
podzielone na kilka etapów (realizowane u kilku
pracodawców), z zastrzeżeniem, że wymiar
każdej z praktyk nie może być niższy niż 150
godz.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,

Professional internships are provided in the
study programme as compulsory courses,
carried out in the first and second year of studies
and lasting at least 6 months. The internships
can be implemented on a one-off, full-time basis
(at one employer) or divided into several stages
and done at several employer, with the
reservation that the length of each stage cannot
be longer than 150 hours.

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

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

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK .

Full-time,

7.4. Pozostałe uwagi

615c2f81ddd14f8d4a6f72e2591d8c06 | Data: 2019-12-08 05:02:11 | Strona 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

