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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Artes liberales - k. unikatowy

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Artes Liberales - unique the field of study

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział "Artes Liberales" [do 2012-09-30
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes
Liberales”]

Faculty of „Artes Liberales” [Institute of
Interdisciplinary Research "Artes Liberales" until
30 September 2012]

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

3.2. Państwo/region

0211: Techniki audiowizualne i produkcja
0211: Audio-visual techniques and media
mediów, 0215: Muzyka i sztuki sceniczne, 0221: production, 0215: Music and performing arts,
Religia i teologia, 0222: Historia i archeologia, 0221: Religion and theology, 0222: History and
0223: Filozofia i etyka, 0312: Politologia i wiedza archaeology, 0223: Philosophy and ethics, 0312:
o społeczeństwie, 0313: Psychologia, 0314:
Political sciences and civics, 0313: Psychology,
Socjologia i kulturoznawstwo, 0511: Biologia,
0314: Sociology and cultural studies, 0511:
Biology,
Polska,
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

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent zna podstawową terminologię nauk Graduates know basic terminology of the
humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, humanities as well as social and natural sciences
oraz potrafi stosować metody badań
and can use methods of interdisciplinary
interdyscyplinarnych. Rozumie zasady
research. They understand the rules of scientific
komunikacji naukowej i jest gotów w niej
communication and are prepared to participate in
uczestniczyć. Potrafi samodzielnie rozwiązywać it. They can independently solve placed before
postawione przed nim problemy w oryginalny
them in an original way, using appropriately
sposób, stosując odpowiednio dobrane
selected methods. They can work in various
narzędzia. Potrafi pracować w różnorodnych - groups and teams (including multicultural), taking
również wielokulturowych – grupach oraz
on various roles. They know a modern foreign
zespołach i podejmując w nich rozmaite role.
language at the CEFR B2 level. They are able to
Zna język obcy nowożytny na poziomie B2
write scientific texts in a correct yet attractive
ESOKJ. Posiada umiejętność poprawnego, ale manner, effectively present their thoughts in
jednocześnie atrakcyjnego pisania tekstów
public and use the new media in a balanced way.
naukowych, skutecznego prezentowania myśli w They also have leadership and communication
sytuacjach publicznych, wyważonego użycia
skills. Graduates are prepared to take secondnowych mediów, zdolności przywódczych i
cycle studies in traditional humanities (cultural
komunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany sciences, religion studies, art sciences,
do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno w philosophy, history, linguistics, literary studies),
tradycyjnych dyscyplinach humanistyki (w
social sciences (political sciences and

fc2e18ef3046bbb88dddc3dd0424bcd0 | Data: 2019-12-10 18:32:59 | Strona 1/2

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

zakresie nauk o kulturze i religii , nauk o sztuce, administration, sociology and psychology) and
filozofii, historii, językoznawstwa,
inter-field studies.
literaturoznawstwa) i nauk społecznych (w
zakresie nauk o polityce i administracji, nauk
socjologicznych, psychologii) oraz na studiach
międzydziedzinowych.
Praca badawcza, naukowa. Wszystkie miejsca Research and scientific work. All jobs where
pracy, w których istotne jest wszechstronne,
comprehensive, interdisciplinary education and
interdyscyplinarne wykształcenie oraz kluczowe key competences such as problem-solving
kompetencje takie, jak zdolność rozwiązywania ability, creativity, independence, and
problemów, kreatywność, samodzielność i
responsibility are important.
odpowiedzialność.
Absolwent zdobywa kompetencje w ramach
Graduates gain qualification within six major
sześciu wyzwań kierunkowych: - kultury i religie; challenges: - Cultures and religions - Stories and
- historie i tożsamości; - demos i polis; -mądrość i identities - Demos and polis - Wisdom and
filozofia; - Theatrum Mundi; - zwierzęta i
philosophy - Theatrum Mundi - Animals and
środowisko.
environment

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 wyróżniającym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polish Accreditation Committee: accreditation
with distinction 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 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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