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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts

1.2. Kierunek studiów

Historia

History

1.3. Specjalność

• Archiwistyka i zarządzanie współczesną
dokumentacją • Historia sztuki • Specjalność
nauczycielska

• Archiving and Management of Contemporary
Documentation • Art History • Teacher Training

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Społecznych [do 2016-08-31
Wydział Historyczno-Pedagogiczny]

Faculty of Social Sciences (Faculty of History
and Pedagogy until 31 August, 2016)

3.1. Dziedzina ISCED

0222: Historia i archeologia,

0222: History and archaeology,

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

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma podstawową wiedzę ogólną o
Graduates have a basic general knowledge of
znaczeniu nauk historycznych oraz posiada
the importance of historical sciences and have
znajomość elementarnej terminologii nauk
an elementary knowledge of the terminology of
humanistycznych. Ma wiedzę z zakresu historii the humanities. They have the knowledge of
Polski oraz archeologii, historii sztuki i geografii Polish history, archaeology, art history, and
historycznej w stopniu pozwalającym na
historical geography to the extent necessary to
prowadzenie samodzielnych badań, interpretacji conduct independent research, interpret
literatury naukowej oraz źródeł historycznych.
scientific literature and historical sources. They
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i
know and understand the basic methods of
interpretacji różnych wytworów kultury właściwe analysis and interpretation of the various
dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych products of culture, appropriate for the selected
w obrębie historii. Posiada podstawowa wiedzę traditions, theories, and research schools within
dotycząca sposobu gromadzenia,
history. They have a basic knowledge on how to
opracowywania i przechowywania i
collect, compile, store, share and popularize
udostępniania najnowszych możliwości
various historical sources. Graduates can use
popularyzacji różnych źródeł historycznych.
their competence for editing texts in accordance
Osoba posiadająca w/w kwalifikacje potrafi
with the canons adopted in the various fields of
wykorzystać nabyte kompetencje do
humanities, their interpretation, analysis and
samodzielnego redagowania tekstów zgodnie z public presentation of research results in the field
kanonami przyjętymi w różnych dziedzinach
of history, archaeology, art history, and archive
nauk humanistycznych, ich interpretacji, analizy studies. Graduates have foreign language skills
oraz publicznej prezentacji wyników badań z
in accordance with the requirements set for the
zakresu historii, archeologii, historii sztuki,
B2 level of the Common European Framework of
archiwistyki. Ma umiejętności językowe zgodne z Reference for Languages. They possess
wymogami określonymi dla poziomu B2
competences necessary for comprehensive
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego Ma kompetencje niezbędne do
kompleksowej realizacji dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły
podstawowej, w tym do samodzielnego
przygotowania i dostosowania programu
nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
Potrafi pracować w grupie przyjmując zarówno
rolę kierowniczą jak i członka zespołu. Rozumie
konieczność i odczuwa potrzebę ciągłego
dokształcania się.
Osoba posiadająca w/w kwalifikację jest
przygotowana do pracy w różnych firmach i
instytucjach o różnym profilu działalności, w
szczególności może pracować w: o archiwach,
muzeach, placówkach kultury, agencjach
promujących region o biurach podróży o
mediach o administracji samorządowej i
organizacjach społecznych o w szkołach i
placówkach oświatowych po uzupełnieniu
kompetencji wymaganych dla nauczycieli

implementation of didactic, educational and
caring tasks of the primary school, including
preparation and adaptation of the curriculum to
the needs and abilities of students. They can
work in a team both as its leader or member.
They understand the necessity and feel the need
for continuous education.

Graduates are prepared to work in enterprises
and institutions of various profiles, e.g. archives, museums, cultural institutions,
agencies promoting the region; - travel agencies;
- media; - local government bodies and social
organizations; - schools and educational
institutions after obtaining teaching qualifications.

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
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

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 wykonywania zawodu
nauczyciela historii w szkołach i placówkach
oświatowych.
Uzyskana kwalifikacja na specjalności
nauczycielskiej daje uprawnienia do podjęcia
pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

The right to practice as a history teacher in
schools and educational institutions.
Graduates of the teacher training speciality can
take up employment in schools and educational
institutions.

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 ramach specjalności Archiwistyka i
Within the speciality Archiving and Management
programu studiów istotnych ze względu na zarządzanie współczesną dokumentacją
of Contemporary Documents every student visits
kompetencje absolwenta
każdego studenta obowiązują wyjazdy
selected archives in Poland and has two 2-week
dydaktyczne do wybranych archiwów na terenie archive internships. Within the specialty of
Polski oraz dwie 2-tygodniowe praktyki
History of Art students go on tours and have two
archiwalne. W ramach specjalności Historia
two-week internships in a museum or library.
sztuki obowiązują objazdy oraz dwie
Teaching training students have internships in a
dwutygodniowe praktyki muzealne lub
primary school.
biblioteczne. Na specjalności nauczycielskiej
realizowana jest praktyka w szkole podstawowej.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
Full-time,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Osoby posiadające w/w kwalifikację mają
Graduates can obtain qualifications at EQF level
możliwość uzyskiwania kwalifikacji na poziomie 7.
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7.4. Pozostałe uwagi

7 PRK/ERK
Studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę w
Students can pursue their interests in the student
ramach Koła Archeologów oraz Koła Historyków. research groups of archaeologists and
historians.
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