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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Filologia włoska

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Italian Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Neofilologii

Faculty of Modern Languages

3.2. Państwo/region

0231: Nauka języków, 0232: Literatura i
językoznawstwo (lingwistyka),
Polska,

0231: Language acquisition, 0232: Literature
and linguistics,
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

Absolwent ma uporządkowaną wiedzę ogólną Graduates have structured general knowledge
obejmującą terminologię, teorię i metodologię z comprising the terminology, theory and
zakresu nauk humanistycznych, a w
methodology of humanities, particularly philology.
szczególności nauk filologicznych. Ma wiedzę o They have knowledge about the history and
historii, współczesnym życiu kulturalnym,
contemporary cultural, social and political life of
społecznym i politycznym Włoch. Posługuje się Italy. They use Italian in speech and writing at the
w mowie i piśmie językiem włoskim na poziomie C1 level according to CEFR, and another
C1 wg ESOKJ, a także drugim językiem obcym modern foreign language at the B2 level, and
nowożytnym na poziomie B2 i j. francuskim na French at the B1 level. They can point out the
poziomie B1. Wskazuje główne cechy
main features of the regional diversity of the
zróżnicowania regionalnego języka włoskiego
Italian language (dialects), culture and traditions
(dialekty), kultury i tradycji Włoch. Wskazuje
of Italy. They can identify the key features of
kluczowe cechy współczesnego języka
contemporary Italian as well as development
włoskiego oraz kierunki rozwoju i cechy
trends and features of contemporary Italian
współczesnej literatury włoskiej. Zna i rozumie literature. They know and understand the basic
podstawowe metody analizy interpretacji
methods of analysing the interpretation of
literatury i dziedzictwa kulturowego, ze
literature and historical heritage, with particular
szczególnym uwzględnieniem literatury i
emphasis on the literature and historical heritage
dziedzictwa kulturowego Włoch. Posiada
of Italy. They have basic research skills including
podstawowe umiejętności badawcze obejmujące collecting, selecting, analysing and interpreting
zbieranie, selekcjonowanie, analizowanie i
information from various sources and making
interpretowanie informacji z różnych źródeł i na inferences and critical judgements on their basis.
tej postawie wnioskowanie i formułowanie
They can use the basic workshop of a
krytycznych sądów. Stosuje podstawowy
translator/interpreter from Italian to Polish with
warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski reference to various oral statements and written
w zakresie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych itexts (fiction, essay writing, press writing,
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

tekstów (literatura piękna, eseistyka,
scientific writing, administrative documents, etc.).
piśmiennictwo prasowe, naukowe, dokumenty They can communicate with specialists in Italian
administracyjne i inne). Potrafi porozumiewać się studies and other philological studies in oral,
ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych written and multimedia forms. They can organise
filologii, w formie wypowiedzi pisemnej, ustnej, and plan individual work and teamwork, as well
multimedialnej w języku włoskim i polskim.
as cooperate within a group.
Potrafi organizować i planować prace
indywidualną oraz w zespole, a także
współpracować w grupie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy Graduates are prepared for work in various
w firmach i instytucjach o różnym profilu, w
companies and institutions, particularly in: •
szczególności w: • włoskich firmach działających international corporations • language schools •
na polskim rynku; • międzynarodowych
media • translation firms • cultural institutions •
korporacjach; • szkołach językowych; • mediach; Polish and Italian state institutions (embassies,
• biurach tłumaczeń; • instytucjach kultury; •
consulates).
polskich i włoskich instytucjach państwowych
(ambasadach, konsulatach).

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 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,
Polska Komisja Akredytacyjna, akredytacja
Positive accreditation of the study program in the
programowa na kierunku filologia włoska w 2017 field of Italian Studies by Polish Accreditation
r. z wynikiem pozytywnym.
Committee in 2017.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

The Polish Accreditation Committee,

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 niestacjonarne,

Part-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

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

7.4. Pozostałe uwagi
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