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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Historia

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

History

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Historyczny

Faculty of History

3.2. Państwo/region

0114: Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją
tematyczną, 0222: Historia i archeologia,
Polska,

0114: Teacher training with subject
specialisation, 0222: History and archaeology,
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

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma wiedzę A person with the above qualification: has
ogólną z zakresu historii politycznej,
general knowledge of political, economic, cultural
gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i
and social history of Poland and the world, as
powszechnej, a także wiedzę szczegółową na well as detailed knowledge of the selected
temat wybranej epoki historycznej i obszaru
historical period and research area from the
badań z wybranego bloku tematycznego.
selected thematic block; has professional skills to
Absolwent posiada umiejętności warsztatowe w search, select, analyse and interpret historical
zakresie wyszukiwania, selekcji, krytyki, analizy i source materials, allowing for independent
interpretacji historycznych materiałów
research work; can independently translate
źródłowych różnego rodzaju, pozwalające na
source texts thanks to the knowledge of the
samodzielną pracę badawczą. Dzięki znajomościvocabulary, inflection and syntax of Latin; has the
słownictwa oraz wiedzy z zakresu fleksji i składni ability to write scientific and popular science
języka łacińskiego samodzielnie tłumaczy teksty texts and effectively participate in scientific
źródłowe. Ponadto posiada umiejętność pisania discussions (i.e. present own judgements and
tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz arguments while respecting other people’s
rzeczowego udziału w dyskusji naukowej
claims); is open to other cultures and traditions
(przedstawiania własnych sądów,
and aware of the importance of intercultural
argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla contacts in the historical perception. Apart from
twierdzeń innych). Absolwent jest otwarty na
the knowledge and research competences
odmienne kultury i tradycje oraz jest świadomy related to history, the graduate has skills that are
znaczenia kontaktów międzykulturowych w
useful in many other professions, namely: •
perspektywie historycznej. Niezależnie od
efficient data acquisition and verification; •
wiedzy i kompetencji badawczych związanych z organising and planning of individual and team
nauką historyczną, absolwent posiada
work; • ability to work in a team; • ability to
umiejętności, które są przydatne w różnych
communicate with the environment using
innych zawodach: • sprawne zdobywanie danych specialist terminology;, • ability to work
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

i ich weryfikacja, • organizowanie i planowanie
pracy indywidualnej oraz w zespole, •
umiejętność pracy w grupie, • komunikowanie
się z otoczeniem użyciem specjalistycznej
terminologii, • umiejętność samodzielnej pracy, •
posługiwanie się językiem obcym nowożytnym
na poziomie B2 wg ESOKJ.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy
w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy
historycznej, w mediach i wydawnictwach, w
archiwach oraz w szeroko pojętej administracji.

independently; • ability to use a modern foreign
language at the B2 level according to CEFR.

The graduate is prepared to take up employment
in the sphere of education and popularisation of
historical knowledge, in the media and publishing
houses, in archives, and in the broadly
understood administration.
Kompetencje zawodowe student może rozwijać Students can develop their professional
dzięki realizacji fakultatywnych specjalizacji: • competences by pursuing the following optional
nauczycielska – przygotowująca do nauczania w specialisations: • teaching specialisation,
szkołach podstawowych; • archiwistyczna –
preparing to teach in primary schools; • archive
dająca uprawnienia do pracy we wszystkich
specialisation, giving the right to work in all types
rodzajach archiwów; • edytorska–kształcąca
of archives; • editorial specialisation, training
specjalistyczne umiejętności niezbędne do
specialist skills necessary for the development of
opracowywania edycji źródłowych.
source editions.

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 Historycznego w 2013
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 History by Polish Accreditation Committee in
2013.

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

• Uprawnienia do nauczania przedmiotu historia
oraz przedmiotu dodatkowego wiedza o
społeczeństwie w szkołach podstawowych (po
ukończeniu dodatkowej specjalizacji
nauczycielskiej); • Uprawnienia do pracy w
zawodzie archiwisty (po ukończeniu dodatkowej
specjalizacji archiwistycznej.
• Realizacja dodatkowej specjalizacji
nauczycielskiej dającej uprawnienia do
nauczania przedmiotu historia oraz przedmiotu
dodatkowego wiedza o społeczeństwie w
szkołach podstawowych. Program specjalizacji
nauczycielskiej jest zgodny z Rozporządzeniem
MNiSW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie
standardów kształcenia przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela. • Realizacja
dodatkowej specjalizacji archiwistyka i
zarządzanie dokumentacją przygotowującej do
wykonywania zawodu archiwisty.

• The right to teach history and civics in primary
schools, after completing the additional teaching
specialisation; • The right to work as an archivist,
after completing the additional archive
specialisation.

• Completion of the additional teaching
specialisation gives the right to teach history and
civics in primary schools. The curriculum of the
teaching specialisation is in line with the
Regulation of Ministry of Science and Higher
Education of 17 Jan. 2012 on the standards of
education preparing for the teaching profession.
• Completion of the additional archive and
documentation management specialisation
prepares for work as an archivist.

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
W programie studiów realizowane są
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowe zajęcia terenowe, na które
kompetencje absolwenta
składają się dwa objazdy naukowe (trzy- i
pięciodniowy). Studenci poznają wówczas

The curriculum includes obligatory field trips in
the form of two scientific tours (of 3 and 5 days).
During the tours students learn about material
remains, traces of the past recorded in the
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7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

pozostałości materialne, ślady przeszłości
zapisane w krajobrazie oraz tradycję lokalną
poszczególnych regionów Polski.
Studia stacjonarne,

landscape and local traditions of individual
regions of Poland.
Full-time,

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility to continue education at master
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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