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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Socjologia

Master of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Sociology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

The Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Humanistyczny

Faculty of Humanities

3.1. Dziedzina ISCED

0314: Socjologia i kulturoznawstwo,

0314: Sociology and cultural studies,

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 polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwenci mają zaawansowaną wiedzę w
Graduates have an advanced knowledge in the
zakresie wykształcenia socjologicznego;
field of sociological education; have extended
posiadają poszerzoną umiejętność samodzielnej skills of analysing, presenting and interpreting
analizy, prezentacji i interpretacji problemów;
problems autonomously; are able to determine in
potrafią szczegółowo określać typy więzi
detail the types of social ties characteristic of
społecznych charakterystycznych dla różnych various forms of society organization; have
form organizacji społeczeństwa; wszechstronnie comprehensive knowledge and in-depth
znają i dogłębnie rozumieją wybrane kierunki i understanding of selected faculties and positions
stanowiska współczesnej socjologii; dysponują of contemporary sociology; have in-depth
pogłębioną wiedzą na temat przemian myśli
knowledge of the transformations of sociological
socjologicznej oraz w zakresie teorii nauk
thought and in terms of social sciences theory;
społecznych; samodzielnie planują projekty
independently plan research projects employing
badawcze wykorzystując wiedzę socjologiczną i sociological and methodological knowledge to
metodologiczną w formułowaniu hipotez i
formulate hypotheses and construct critical
konstruowaniu krytycznych argumentacji; mają arguments; have advanced knowledge and
zaawansowaną wiedzę i znajomość metod i
command of methods and techniques, can
technik, komentują i konfrontują tezy, znają
comment and confront theses, are familiar with a
szerokie spektrum możliwości aplikacji wiedzy wide range of possibilities of applying
socjologicznej w środowisku pozaakademickim; sociological knowledge in non-academic
potrafią komunikować się na specjalistyczne
environment; can communicate on specialist
tematy z różnymi grupami odbiorców, posiadają topics with various groups of recipients, have
pogłębioną orientację w ramach nowoczesnych expanded understanding of modern information
technologii informatycznych i komunikacyjnych and communication technologies, copyrights and
oraz prawa autorskiego oraz korzystania z
the use of digital data, as well as using
cyfrowych zasobów danych, jak również
specialized software (e.g. SPSS, MAXQDA).
posługują się specjalistycznymi programami
Can work with others in a team and can manage
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

komputerowymi (np.: SPSS, MAXQDA). Potrafią the team"s work. They have a good command of
pracować w zespole i zarządzać nim. Posiadają English language, particularly in the field of
umiejętność posługiwania się językiem
sociology, at the level defined as B2 in the
angielskim w zakresie socjologii zgodną z
Common European Framework of Reference for
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Languages.
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.
Absolwenci socjologii mogą być zatrudniani w Sociology graduates may work in different
różnych zawodach i na dowolnych stanowiskach professions and at a variety of positions that
wymagających kontaktu z ludźmi. Najchętniej
require contact with people. They are most often
zatrudniani są jako: - wykładowca akademicki, - employed: - as university lecturer, - as
badacze i eksperci w ośrodkach badania opinii researchers and experts in public opinion
społecznej, - dziennikarze w czasopismach i
research centres; - as journalists in magazines
innych mediach, - specjaliści od kontaktów
and other media; - as interpersonal relation
interpersonalnych, - eksperci od rozwiązywania specialist, - as experts in solving group conflicts;
konfliktów grupowych, - animator stowarzyszeń i - as animator of associations and social
ruchów społecznych, - pracownicy administracji movements, - as civil servants/staff members of
państwowej i samorządowej, - pracownicy
the state and local government administration; branży reklamowej, - pracownicy socjalni, in advertising agencies; - as social workers, - as
trener/coach.
trainer/coach.
Absolwenci potrafią wykorzystać kompetencje Graduates acquire competences necessary to
do: prowadzenia samodzielnie badań
conduct autonomous social research; obtain data
społecznych; pozyskiwania danych do analizy necessary to analyse social processes; diagnose
procesów społecznych; diagnozowania
directions for social change; use tools for
kierunków zmian społecznych; posługiwania się studying social reality; prepare specialist reports;
narzędziami badania rzeczywistości społecznej; present arguments for a given thesis, also during
przygotowywania specjalistycznych raportów;
a public discussion; and organize/deliver public
zaprezentowania argumentacji tez w ramach
speeches with the use of multimedia
dyskusji publicznej, jak również zorganizowania presentations.
wystąpień publicznych z użyciem prezentacji
multimedialnych.

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
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

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 sięEfekty uczenia się są zgodne z efektami
The effects of education correspond to those
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami wykazanymi w SRKUR w zakresie wiedzy
indicated in the Sectoral Qualifications
uczenia się określonymi w sektorowej
(wyjaśnianie i interpretacja zagadnień
Framework in terms of knowledge (discussion
ramie kwalifikacji
społecznych), umiejętności (rozpoznawanie i
and interpretation of social concepts), research
zarządzanie danymi, a także ich opracowywanie) skills (data analysis, management and
i kompetencji społecznych (wspomaganie i
processing), and social skills (providing support
współpraca z zespołami badawczymi, otwartość to and cooperation with research teams, being
na dialog).
open to a dialogue).

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
Obowiązkowa praktyka zawodowa.
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta

Obligatory professional internships.
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7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia i
zdobycie kwalifikacji 8 ERK- studia III stopnia
(doktoranckie).
Indywidualny charakter kształcenia, możliwość
wyboru dodatkowych kursów poza programem
studiów, możliwość studiowania w innych
ośrodkach w Polsce (w ramach programu
MOST), wyjazdy na stypendia zagraniczne (w
ramach programu ERASMUS+), możliwość
wyboru zajęć w języku angielskim w ramach
programu studiów, specjalistyczny kurs
językowy.

Education can be optionally continued to obtain
higher qualifications: Level 8 of the EQF, PhD
(doctoral) degree.
Individual course of education, possibility to take
additional courses outside the study programme,
possibility to study in other places in Poland
(under the MOST programme) and abroad
(ERASMUS+), possibility to take classes in
English as part of the study programme, a
specialist language course.

7.4. Pozostałe uwagi
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