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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts or equivalent

1.2. Kierunek studiów

Język polski od podstaw z językiem niemieckim Polish for beginners with German

1.3. Specjalność

(I) Język polski i niemiecki w biznesie; (II) Język (I) Polish and German in business; (II) Polish and
polski i niemiecki w kulturze; (III) Język polski i German in culture; (III) Polish and German in
niemiecki w turystyce;
tourism;

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Philology

3.1. Dziedzina ISCED

0231: Nauka języków,

0231: Language acquisition,

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, język niemiecki,

Polish, German,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent ma płynną znajomość języka
Graduates can fluently use Polish at C1-Level of
polskiego (na poziomie C1 ESOKJ) oraz dobrą CEFR for Languages and are freely
znajomość języka niemieckiego (na poziomie B2 communicative in German at B2-Level. They
ESOKJ). Zna polskie i niemieckie realia
have factual knowledge about Poland and
(geografię, historię, kulturę, zwyczaje). Posiada Germany with reference to geography, history,
zaawansowaną wiedzę językoznawczą i
culture and customs. They have advanced
kulturoznawczą. Potrafi łączyć biegłą znajomość knowledge in linguistics and culture studies, and
języka polskiego i niemieckiego ze znajomością they can link Polish and German language
zjawisk biznesowych i kulturowych. Absolwenta fluency to business and culture phenomena.
cechują umiejętności zawodowe w zakresie
Graduates have professional skills in organizing
organizowania pracy, podejmowania
their work and making independent decisions
samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi
while working in customer services and
petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.
assuming responsibility for client services and
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w current company business. The concluding BA
dziedzinie filologii polskiej po obronieniu pracy diploma is issued in the field of Polish Studies
napisanej w języku polskim w dyscyplinie
with focus on linguistics as a leading discipline.
wiodącej – językoznawstwo.
Przedsiębiorstwa działające w Polsce i na
Poland-based and foreign companies,
rynkach zagranicznych, instytucje kultury i relacji institutions of culture and international relations
międzynarodowych promujące różne formy
that promote contacts between the two countries.
kontaktów między państwami.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji
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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,
brak

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
none

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,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów
The qualification allows graduates to continue
magisterskich (ERK poziom 7) oferowanych w studying at a Master’s programme (EQF level 7)
jednostce, takich jak Filologia polska II stopnia, offered either at this Faculty (Polish Studies, MAoraz na innych uniwersytetach w Polsce i
Level) or other universities in Poland and foreign
uniwersytetach zagranicznych oferujących studia universities offering programmes in Polish
z zakresu filologii polskiej.
Studies.
Program studiów jest przewidziany dla
The programme is meant for foreign candidates;
obcokrajowców; wstępna znajomość języka
initial knowledge of Polish and/or German is not
polskiego i/lub niemieckiego nie jest wymagana. required. Recruitment for the programme takes
Nabór na studia odbywa się co pół roku.
place every semester. The first semester of the
Pierwszy semestr studiów jest uruchomiany
programme is run in both Winter and Summer
zarówno w semestrze zimowym jak i letnim
Semester of each academic year.
każdego roku akademickiego.

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,

e7b271108333a52e23bf8bf4fa865a5d | Data: 2019-12-16 01:48:43 | Strona 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

