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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts or equivalent

1.2. Kierunek studiów

Master of Liberal Arts

1.3. Specjalność

- Philosophy, Culture, Politics; - Media and Visual- Philosophy, Culture, Politics; - Media and Visual
Culture; - Public Communiction;
Culture; - Public Communiction;

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Master of Liberal Arts

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Philology

3.2. Państwo/region

0231: Nauka języków, 0288: Interdyscyplinarne
programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i
przedmioty humanistyczne,
Polska,

0231: Language acquisition, 0288: Interdisciplinary programmes and qualifications
involving arts and humanities,
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
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent zostaje zapoznany z treściami, które Graduates have been introduced to content
zwykle oferowane są na różnych kierunkach, a usually offered in separate courses of studies:
które obejmują pogłębioną wiedzę z
linguistics, culture/communication studies,
językoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji sociology, law and arts. The learning outcomes
społecznej i mediów, oraz socjologii, a także
bridge the humanities and social studies offering
ogólną wiedzę z prawa i sztuki. Absolwent
a well-rounded education that facilitates
otrzymuje syntetyczne wykształcenie
autonomy and personal development. Graduates
pozwalające na autonomię i kierowanie swoim have explored social dimensions of language
rozwojem. Jest specjalistą w zakresie wpływu and persuasion, philosophical and intercultural
społecznego, języka i perswazji. Zna dylematy dilemmas, functions of mediated communication
filozofii społecznej i międzykulturowości, funkcje and leading artistic trends. They know the history
komunikacji medialnej i trendy w sztuce oraz
of human ideas and the makeup of contemporary
wyzwania społeczne i historię idei, wraz z ich
societies, including their legal and economic
podstawami w ekonomii i prawie. Potrafi
bases. They tackle the main challenges to global
rozpatrywać rozwiązania problemów
well-being, such as cultural hegemony, gender
społecznych związanych z hegemonią kulturową,inequality and media manipulation. Graduates
nierównością płciową czy manipulacją. Potrafi have completed an intensive course of English
posługiwać się akademickim językiem
for Academic Purposes (certified at C1 level of
angielskim na poziomie C1 wg ESOKJ w
CEFRL). They can apply specialist terminology
zakresie różnych rejestrów, stosować
and academic writing skills.
specjalistyczną terminologię i konwencje
pisarstwa akademickiego.
Absolwent może podjąć współpracę w ramach Graduates can work in international teams and
międzynarodowych projektów i lokalnych
do projects for the local community. Career
przedsięwzięć na rzecz społeczeństwa.
opportunities in PR/advertising, creative
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Możliwości kariery obejmują: PR i reklamę,
działalność artystyczną i dziennikarstwo,
optymalizację wizualną, instytucje medialne i
kultury, HR i biura ds. równości, komunikację w
przedsiębiorstwach, zarządzanie projektami.

writing/journalism, visual optimization,
culture/media institutions, HR and antidiscrimination offices, corporate/organizational
communication, project management.

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 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym i nauce,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce
brak
none

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 stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Studia MLA przygotowują do podjęcia badań w MLA studies prepare candidates for doctoral
ramach studium doktoranckiego/szkoły
studies (EQF level 8) in related fields of the
doktorskiej (ERK poziom 8) w wybranej
humanities or social sciences: Linguistics, Media
dyscyplinie w dziedzinie nauk humanistycznych and Communication, Cultural Studies. Liberal
lub społecznych w Polsce lub za granicą.
Arts in Poland or abroad.
Program wymaga od studenta wzięcia
The programme requires the student to take part
aktywnego udziału w konferencji naukowej.
in a scientific conference and give a
Student przygotowuje projekt magisterski w
presentation/workshop. Graduates have
ramach wybranego (oferowanego w danym roku) completed an interdisciplinary MA research
interdyscyplinarnego modułu: Applied Gender project in (depending on the selected major):
Studies; Media and Visual Cultures;
Applied Gender Studies; Media and Visual
Entrepreneurship and Organizations; Public
Cultures; Entrepreneurship and Organizations;
Communication; Philosophy, Culture, Politics.
Public Communication; Philosophy, Culture,
Politics.

7.4. Pozostałe uwagi
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