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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Filologia bałtycka

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Baltic Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Polonistyki

Faculty of Polish Studies

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

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

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma umiejętności językowe,
Graduates have language skills meeting the
pozwalające – zgodnie z wymaganiami
requirements of the Common European
określonymi dla odpowiednich poziomów
Framework of Reference for the level of B2+ in
Europejskiego Systemu Kształcenia JęzykowegoLithuanian, B1 in Latvian, and B2 in an additional
(j. litewskiego B2+, j. łotewskiego B1) i
modern foreign language, enabling them to use
nowożytnego niekierunkowego języka obcego na these languages in many areas of professional
poziomie B2 – na posługiwanie się tymi
life, including economic activity, tourism and
językami, np. w działalności gospodarczej,
cultural activity. They have basic skills in the field
turystycznej, kulturalnej. Posiada podstawowe or written and oral translation from Baltic
umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i languages to Polish and vice versa at the aboveustnego z języków bałtyckich na język polski i
stated language level, as well as basic
odwrotnie, na określonym poziomie kształcenia knowledge of the translation practice from Baltic
językowego, ma podstawową wiedzę o miejscu i languages to Polish. They have basic knowledge
znaczeniu filologii w relacji do innych nauk
about the place and importance of philology with
humanistycznych i umie posługiwać się
respect to other humanities, and the ability to use
podstawowymi ujęciami teoretycznymi,
basic theoretical concepts, research paradigms
paradygmatami badawczymi i pojęciami
and concepts specific to philology. They have
właściwymi dla filologii, ma podstawową wiedzę elementary knowledge of cultural studies,
z zakresu praktyki przekładu z języków
philosophy and the Latin language, as well as
bałtyckich na język polski, elementarną wiedzę z basic knowledge of the sources of ethnic
zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka
traditions, history and contemporary political,
łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej
economic and socio-cultural situation of
litewskiej i łotewskiej, historii i współczesnej
Lithuania and Latvia, their cultural institution and
sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno- orientation of cultural life.
kulturalnej Litwy i Łotwy, podstawową wiedzę o
instytucjach kultury i orientację w współczesnym
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.
Kompetencje absolwentów kierunku filologia
bałtycka umożliwiają im podjęcie pracy w
dwujęzycznym środowisku, w zakresie np.
organizacji kultury, upowszechniania kultury,
turystyki, organizacji wypoczynku, a także w
różnego rodzaju przedsiębiorstwach i
instytucjach (także państwowych).

The competences of graduates in Baltic
Philology enable them to undertake employment
in a bilingual environment, in the areas including
organisation and dissemination of culture,
tourism, organisation of recreation and work in
various enterprises and institutions (including
state institutions).

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 in 2018.

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

0c4940d06f35ae272708ac3ff0d29115 | Data: 2019-12-10 01:57:53 | Strona 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

