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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Applied Gender Studies

Master of Arts or equivalent
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Applied Gender Studies

1.3. Specjalność

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

0314 Socjologia i kulturoznawstwo

0231: Language acquisition,

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 angielski,

English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada wykształcenie
Graduates have a general humanistic and
ogólnohumanistyczne i interdyscyplinarne.
multidisciplinary education. They have
Posiada pogłębioną wiedzę z dziedzin
specialized knowledge in the fields of language
językoznawstwa, studiów kobiecych, antropologii studies, women’s studies, cultural anthropology,
kulturowej i socjologii, oraz ogólną wiedzę z
and sociology, and general knowledge in
ekonomii, prawa, a także literatury, historii sztuki economics, law, literature studies, art history and
oraz metodologii nauk społecznych. Absolwent social research methodologies. They gain an
przyjmuje międzykulturową perspektywę w
intercultural perspective on the category of
kwestii płci kulturowej, która stanowi kategorię gender, which constitutes the organizing idea of
spajającą program studiów. Jest przygotowany the programme. They are prepared to critically
do teoretycznej i praktycznej dyskusji na temat engage in theoretical and practical discussions
stosunków władzy powodowanych
on the power relations galvanized by inequalities
nierównościami we współczesnym,
regarding gender in diverse contemporary
zróżnicowanym społeczeństwie europejskim.
European societies. The four-semester
Podczas czterosemestralnych studiów
programme is carried out in English leading to
prowadzonych w języku angielskim podnosi
C1 level of CEFR for Languages. This creates
swoje umiejętności językowe do poziomu C1
miscellaneous opportunities for new experiences
ESOKJ, co pozwala na odbycie mobilności w
to students travelling across Europe. Being
innych uniwersytetach Europy. Absolwent jest
conscious and well-equipped gender theorists,
świadomym teoretykiem ‘gender’,
graduates are well-prepared to challenge
przygotowanym by w praktyce kwestionować
inequalities, discrimination, limited life chances,
nierówności, dyskryminację, ograniczone szanse symbolic violence or biased legal regulations.
życiowe, przemoc symboliczną czy obciążone They are ready to induce change in both official
błędem regulacje prawne. Jest gotów do
and everyday practices of unequal gender
wprowadzania zmian zarówno w oficjalnych jak i relations.
codziennych praktykach zawierających
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

nierówności.
Absolwenci mogą być angażowani w biurach ds.
równości przez instytucje publiczne,
samorządowe, instytucje kultury, a także przez
organizacje pozarządowe, korporacje, placówki
edukacyjne oraz rozmaite media w Polsce i za
granicą.

Graduates are meant to work for public
institutions, local government, culture
organizations, NGOs, corporate businesses,
education sites or various media outlets in
Poland and abroad.

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

-

-

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,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Studia przygotowują do podjęcia badań w
Programme prepares candidates for doctoral
ramach studium doktoranckiego/szkoły
studies (EQF level 8) in related disciplines of the
doktorskiej (ERK poziom 8) w wybranej
humanities or social sciences in Poland or
dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych abroad.
lub społecznych w Polsce i za granicą.
Dwuletnie studia są realizowane przez trzy
The 2 years’ programme is carried out in Opole,
semestry w Opolu z opcją realizacji jednego
Poland for 3 semesters, in Thessaloniki, Greece
semestru w Salonikach, w Grecji. Studenci,
for one semester (optionally). The students who
którzy nie są w stanie wyjechać z Polski na cały are not able to travel abroad for a semester join
semestrm uczestniczą w zajęciach na
international students at the University of Opole
Uniwersytecie Opolskim wraz ze studentami
for respective courses. Additionally, there is an
zagranicznymi. Dodatkowo, istnieje możliwość optional 2 months’ long internship organized in
odbycia dwumiesięcznej praktyki zagranicznej w the area of Trier, Germany.
Trewirze, w Niemczech.

7.4. Pozostałe uwagi
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