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

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Slawistyka

Slavic Studies

1.3. Specjalność

Bohemistyka, słowacystyka, serbistyka,
kroatystyka, bułgarystyka, słowenistyka.

Bohemian Studies, Slovakian Studies, Serbian
Studies, Choatian Studies, Bulgarian Studies,
Slovenian 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

3.2. Państwo/region

0231: Nauka języków, 0232: Literatura i
0231: Language acquisition, 0232: Literature
językoznawstwo (lingwistyka), 0314: Socjologia i and linguistics, 0314: Sociology and cultural
kulturoznawstwo,
studies,
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 ma zaawansowaną wiedzę z nauk
The graduate has advances knowledge of
humanistycznych, ze szczególnych
humanities, with a particular emphasis on
uwzględnieniem takich dyscyplin jak
cultural studies, literary studies and linguistics,
kulturoznawstwo, literaturoznawstwo i
and a very good orientation in the cultural and
lingwistyka, bardzo dobrze orientuje się w
social realities of the selected Slavic country, and
realiach kulturowych i społecznych wybranego the relationship between language and culture in
kraju słowiańskiego, posiada dogłębną wiedzę o this language area. The graduate can use the
funkcjonowaniu systemu językowego wybranego selected Slavic language at C2 level and another
języka słowiańskiego oraz zależności między
Slavic language at B2+ level. He/She is able to
językiem, a kulturą na obszarze tego języka.
write texts in the Polish language and the
Absolwent potrafi posługiwać się wybranym
language of their specialization, knows the main
językiem słowiańskim na poziomie C2 oraz
translation techniques, has knowledge of their
drugim językiem słowiańskim na poziomie B2+. practical use, knows the rules of the editorial
Potrafi redagować teksty pisane w języku
process and preparing texts for printing. The
polskim i w języku specjalności, zarówno na
graduate knows the principles of preparation and
poziomie akademickim, jak i użytkowym oraz
implementation of group research projects and is
popularnym, zna najważniejsze techniki
prepared to work in a team and manage the
translatoryczne, posiada wiedzę o ich
team"s work. Can communicate on specialist
zastosowaniu w praktyce, zna zasady procesu topics with various groups of recipients.
redakcyjnego, opracowania tekstu i
przygotowania go do druku. Absolwent zna
zasady przygotowywania oraz realizacji
grupowych projektów badawczych oraz
przygotowany jest do pracy w zespole i do
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

zarządzania nim. Potrafi komunikować się na
specjalistyczne tematy z różnymi grupami
odbiorców.
Uczelnie wyższe w kraju i zagranicą, placówki
dyplomatyczne w krajach słowiańskich, urzędy i
agendy państwowe, organizacje pozarządowe
współpracujące z krajami słowiańskimi Europy
Środkowej i Południowej, instytucje kultury oraz
media w Polsce i w krajach słowiańskich,
instytucje związane z obsługą ruchu
turystycznego, a także przedsiębiorstwa polskie
współpracujące z krajami słowiańskimi,
przedstawicielstwa firm z krajów słowiańskich w
Polsce.

Institutions of higher education in Poland and
abroad, diplomatic posts in Slavic countries,
state offices and agencies, non-governmental
organizations cooperating with Slavic countries
of Central and Southern Europe, cultural
institutions and media in Poland and in Slavic
countries, institutions related to the tourist
movement, as well as Polish companies
cooperating with Slavic countries and
subsidiaries of Slavic companies in Poland.

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 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja w
roku w 2018 r. z wynikiem pozytywnym .

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive accreditation by Polish Accreditation
Committee in 2018.

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

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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