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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Socjologia

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Sociology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filozofii i Socjologii

Faculty of Philosophy and Sociology

3.1. Dziedzina ISCED

0314: Socjologia i kulturoznawstwo,

0314: Sociology and cultural studies,

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

Absolwent ma: • podstawową wiedzę ogólną z
zakresu nauk społecznych i humanistycznych; •
jest świadomy zróżnicowania społecznego oraz
istnienia nierówności społecznych, a także ich
wpływu na życie jednostek i funkcjonowanie
grup społecznych; • posiada podstawową
wiedzę na temat narzędzi i celów polityki
społecznej; • zna podstawowe metody i techniki
badań społecznych oraz wie jakie dobrać
metody badawcze w celu rozwiązywania
prostych problemów badawczych; • wie jak
zaplanować i zrealizować proste ilościowe i
jakościowe badanie empiryczne; • potrafi
formułować proste samodzielne sądy na temat
przyczyn wybranych procesów i zjawisk
społecznych; • potrafi zastosować podstawowe
terminy i kategorie socjologiczne do analizy
społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego
społeczeństwa polskiego; • umie rejestrować i
prowadzić obserwację zjawisk społecznych w
sposób metodologicznie poprawny; • potrafi
skutecznie współpracować z członkami zespołu
zadaniowego; • potrafi pracować samodzielnie
lub zespołowo w ramach organizacji prywatnych
i publicznych.

The graduate: • has basic general knowledge of
social sciences and humanities; • is aware of
social diversity and the existence of social
inequalities as well as their impact on the life of
individuals and the functioning of social groups; •
has basic knowledge of tools and goals of social
policy; • knows basic methods and techniques of
social research and can choose proper research
methods to solve simple research problems; •
knows how to plan and conduct a simple
quantitative and qualitative empirical study; • can
form simple, independent judgements about
causes of selected social processes and
phenomena; • can apply basic historical terms
and categories to the analysis of society,
especially contemporary Polish society; • knows
how to conduct and record observation of social
phenomena in a methodologically correct way; •
can effectively cooperate with members of a task
team; • is able to work independently or as part
of a private or public organisation.

3. Cechy kwalifikacji

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

Studia I stopnia przygotowują absolwenta do
wykonywania pracy socjologa przede wszystkim
jako wykonawcy badań społecznych, analityka
danych i aktywnego uczestnika życia
społecznego.

The first-cycle studies in Sociology prepare the
graduate to work as a sociologist, especially as a
social researcher, data analyst, and active
participant in social life.

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
instytucjonalna Wydziału Filozofii i Socjologii w
2014 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 institutional accreditation for the Faculty
of Philosophy and Sociology by Polish
Accreditation Committee in 2014.

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 kontynuowania kształcenia na
Possibility to continue education at graduate
studiach magisterskich i zdobycie kwalifikacji na studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK .
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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