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

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Filologia ugrofińska

Finno-Ugric Philology

1.3. Specjalność

język węgierski , język fiński

Hungarian, Finnish

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Neofilologii

Faculty of Modern Languages

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

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)

90

90

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację zna język A person with the above qualification knows the
kierunkowy (węgierki lub fiński) na poziomie C2 language of their specialisation (Hungarian or
(wg ESOKJ) oraz język niekierunkowy na
Finnish) at C2 level (according to CEFR) and the
poziomie B2+. Posiada zaawansowaną wiedzę o other Finno-Ugric language at B2+ level. He/she
językach, literaturze, kulturze, historii i
has advanced knowledge of the languages,
współczesności takich krajów jak Finlandia,
literature, culture, history and modern times of
Węgry, Estonia oraz o historii i językach ludów countries such as Finland, Hungary, Estonia, as
ugrofińskich. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą well as the history and languages Finno-Ugric
procesów komunikowania interpersonalnego,
peoples. He/she has detailed knowledge of the
społecznego i międzykulturowego. Zna
processes of interpersonal, social, and
metodologię nauk humanistycznych, przede
intercultural communication. He/she knows the
wszystkim językoznawstwa i literaturoznawstwa. methodology of humanities, especially linguistics
Absolwent otrzymuje wiedzę z translatoryki oraz and literary studies. The graduate has
posiada kompetencje w zakresie tłumaczenia
knowledge of translation and competences to
tekstów literackich, prasowych, biznesowych i translate literary, press, business and official
urzędowych. Potrafi przeprowadzić krytyczną
texts. He/she can critically analyse and interpret
analizę i interpretację różnych wytworów kultury various products of culture (language, literature
(język/ literatura/ sztuka) z zastosowaniem
and art) to determine their meaning, social
oryginalnych metod, uwzględniających nowe
impact, and place in the historical and cultural
osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich process, using original methods that take into
znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w account the new achievements of humanities.
procesie historyczno-kulturowym. Kompetencje These competences are developed within the
te są pogłębiane w ramach specjalizacji
linguistic or literary specialisation. The graduate
językoznawczej lub literaturoznawczej.
can communicate on specialist topics with
Absolwent potrafi komunikować się na
various groups of recipients. The graduate can
specjalistyczne tematy z różnymi grupami
work with others in a team and can manage the
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

odbiorców. Absolwent potrafi pracować w
zespole i zarządzać nim.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
przygotowana do pracy naukowo-badawczej, a
także w firmach i instytucjach związanych z
językiem i kulturą krajów ugrofińskich (Finlandii,
Węgier, Estonii). Absolwent jest przygotowany
do wykonywania zawodu tłumacza, wydawcy,
organizatora i propagatora kultury, a także do
podjęcia pracy w międzynarodowych
instytucjach gospodarczych i społecznopolitycznych.
.

team"s work.
A person with the above qualification is prepared
for scientific and research work, as well as work
in companies and institutions related to the
language and culture of Finno-Ugric countries
(Finland, Hungary, and Estonia). The graduate is
prepared to work as a translator/interpreter,
publisher, organiser and propagator of culture,
as well as to take employment at international
economic, social and political organisations.
.

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 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna, akredytacja
programowa na kierunku filologia ugrofińska w
2017 r. z wynikiem pozytywnym.

Positive accreditation for Finno-Ugric Studies by
Polish Accreditation Committee in 2017.

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
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK.

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

7.4. Pozostałe uwagi

e0799b5630eec9eb458c1304a41318e9 | Data: 2019-12-10 15:36:16 | Strona 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

