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

Magister

1.2. Kierunek studiów

Filologia klasyczna

Master of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Classical Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Languages

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

studia II stopnia, 7 ERK

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 studiów II stopnia filologii klasycznej The graduate of MA programme in Classical
ma pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu języków Studies has in-depth general knowledge of
klasycznych, literatury starożytnej i kultury
classical languages, ancient literature and Grecogrecko-rzymskiego antyku. Ma szczegółową
Roman culture. The graduate has detailed
wiedzę o wybranych zagadnieniach politycznych, knowledge of selected political, philosophical
filozoficznych, religioznawczych z kręgu kultury and religious issues in the Mediterranean culture
śródziemnomorskiej oraz o ich wpływie na
and their influence on the culture of later ages.
kulturę wieków późniejszych. Absolwent
The graduate communicates, using various
porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i communicative modes and techniques, with
technik komunikacyjnych ze specjalistami
experts in various fields of Humanities in the
różnych dyscyplin humanistycznych w języku
native and foreign language, and also promotes
rodzimym i obcym, a także popularyzuje wiedzę knowledge of the ancient world culture. The
o kulturze świata antycznego. Posiada
graduate has advanced skills of developing
rozbudowaną umiejętność tworzenia różnych
various written assignments and oral
typów prac pisemnych oraz przygotowania
presentations in Polish and a foreign modern
wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku language within the field of Classical Studies.
obcym nowożytnym w zakresie filologii
The graduate reads and translates Latin texts of
klasycznej. Samodzielnie czyta i tłumaczy teksty advanced degree of difficulty as well as critically
łacińskie o zaawansowanym, stopniu trudności, analyses and interprets various types of texts
a także przeprowadza krytyczną analizę i
and artefacts of ancient material culture, and
interpretację różnych rodzajów tekstów i
applies original approaches that take into
wytworów antycznej kultury materialnej stosując account new achievements of Humanities in
oryginalne podejścia, uwzględniające nowe
order to determine their meanings, social impact,
osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich position in the historical and cultural process as
znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w well as artistic and cognitive value.
procesie historyczno-kulturowym, wartości
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

artystycznej i poznawczej.
Absolwent filologii klasycznej może podjąć pracę The graduate of Classical Studies can work in
w zawodzie jako pracownik naukowy biblioteki their profession as an academic librarian or an
lub instytutu badawczego, wykładowca
employee of a research institute, or an academic
akademicki. Uniwersalne umiejętności zdobyte w lecturer. Universal skills acquired during the
trakcie studiów, polegające na szerokiej wiedzy i studies that consist in broad knowledge and
umiejętności logicznego myślenia, powodują, że logical thinking result in the graduate’s
absolwent może znaleźć zatrudnienie jako
employability as a data analyst, PR and
analityk danych, specjalista od PR i marketingu, marketing expert, coach, instructor, office
coach, instruktor teatralny, pracownik biurowy, employee, editor and proofreader, tour guide,
redaktor i korektor, przewodnik turystyczny,
translator and writer.
tłumacz, pisarz.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. – Prawo o
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
Akredytacja instytucjonalna z oceną pozytywną Positive institutional accreditation result for the
dla Wydziału Filologicznego: 3 lipca 2014 r.
Faculty of Languages: 3 July 2014

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Absolwent posiada możliwość uzyskania
The graduate has a possibility of gaining the right
uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. to practice as a teacher.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Zajęcia przygotowują do wykonywania zawodu
nauczyciela po zrealizowaniu kursu
pedagogicznego w ramach studiów lub studiów
podyplomowych.

Programme courses prepare for the profession of
a teacher after completing a course for teaching
credentials within a given field of study or postgraduate studies.

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

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
at the third level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
level 8 qualification.
Program kształcenia na filologii klasycznej ma The study programme in Classical Studies is of
charakter interdyscyplinarny, dający studentom interdisciplinary nature; it offers students general
ogólnohumanistyczne wykształcenie oraz uczący education in Humanities and teaches how to be
kreatywności. Studia przyczyniają się do
creative. The programme contributes to
podniesienia poziomu kultury oraz uwrażliwienia increasing cultural and social sensitivity of
społecznego studentów. Ponadto w kołach
students. Moreover, students have an
naukowych studenci mają możliwość wykazania opportunity to be actively involved in both
się swoją aktywnością oraz zainteresowaniami research-related and cultural interests in
tak naukowymi, jak i kulturotwórczymi.
students’ research associations.

7.4. Pozostałe uwagi
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