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

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Filologia bałtycka

Baltic Studies

1.3. Specjalność

lituanistyka i lettonistyka

Lithuanian and Latvian Studies

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Polonistyki

Faculty of Polish Studies

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

0232: Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0232: Literature and linguistics,

3.2. Państwo/region

Polska,

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)

120

120

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada umiejętności językowe
The graduate has language skills in line with the
zgodne z wymaganiami określonymi dla
levels defined in Common European Framework
odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu of Reference for Languages (C2 for Lithuanian
Kształcenia Językowego (języka litewskiego C2 i and C1 for Latvian); has advanced knowledge of
języka łotewskiego C1), ma zaawansowaną
the topics and writing ideas of selected
wiedzę z zakresu tematów i idei pisarskich
Lithuanian and Latvian writers and understand
wybranych twórców literatur litewskiej i
the dynamics of the development of the historicalłotewskiej oraz rozumie dynamikę rozwoju
literary process within both literatures; has basic
procesu historycznoliterackiego w obrębie obu knowledge of cultural institutions and orientation
tych literatur, posiada podstawową wiedzę o
in contemporary cultural life of Lithuania and
instytucjach kultury i orientację we
Latvia; has the skills to practice translation and
współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy, interpretation from Baltic language into Polish
posiada umiejętność w zakresie praktyki
and vice versa; can communicate with
przekładu pisemnego i ustnego z języków
specialists in the studied philological field and
bałtyckich na język polski i odwrotnie, potrafi
related humanistic disciplines, using various
porozumiewać się przy użyciu różnych technik communication techniques. The graduate has inkomunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
depth knowledge about the place and
studiowanej dyscypliny filologicznej i innych
importance of philology in relation to other
pokrewnych dyscyplin humanistycznych.
sciences, and about the content and
Absolwent posiada pogłębioną wiedzę o miejscu methodological specificity of Baltic studies as
i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk oraz well as its links with other fields of study and
o specyfice przedmiotowej i metodologicznej
scientific disciplines. Based on knowledge from
filologii bałtyckiej, o powiązaniach filologii
various humanistic disciplines, the graduate is
bałtyckiej z innymi dziedzinami nauki i
able to independently acquire knowledge and
dyscyplinami naukowymi, w oparciu o wiedzę z develop research skills, as well as is prepared to
różnych dyscyplin humanistycznych nabywa
communicate with people from another culture
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy and open to social dialogue. The graduate can
i rozwija umiejętności badawcze, jest
work in a team and manage it.
przygotowany do porozumiewania się z osobami
z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog
społeczny. Potrafi pracować w zespole i
zarządzać nim.
Absolwent może podjąć pracę badawczą (na
The graduate can undertake research work (after
studiach doktoranckich). Może także pracować doctoral studies) and work in cultural institutions
w instytucjach kultury i firmach działających
or commercial companies operating primarily on
przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i the Polish, Lithuanian and Latvian markets.
łotewskim.

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 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 w
roku w 2018 r. z wynikiem pozytywnym.

Positive accreditation by Polish Accreditation
Committee in 2018.

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

Absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia
tłumacza przysięgłego języków litewskiego i
łotewskiego.
Absolwent jest przygotowany teoretycznie do
egzaminu przed Państwową Komisją
Egzaminacyjną.

Graduates can apply for the rights of a sworn
translator of Lithuanian and Latvian.
The graduate is theoretically prepared for the
exam before the State Examination Commission.

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
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