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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Etnologia i antropologia kulturowa

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Ethnology and Cultural Anthropology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Historyczny

Faculty of History

3.1. Dziedzina ISCED

0314: Socjologia i kulturoznawstwo,

0314: Sociology and cultural studies,

3.2. Państwo/region

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

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę o historycznych i
The graduate: has knowledge about historical
współczesnych problemach społecznoand contemporary social, cultural and identity
kulturowych i tożsamościowych. Ma
problems; has structured general knowledge
uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą
comprising the terminology, theory, methodology
terminologię, teorię i metodologię oraz wiedzę
and detailed knowledge of ethnology, cultural
szczegółową z zakresu etnologii, antropologii
anthropology and social anthropology; has basic
kulturowej i społecznej. Ma podstawową wiedzę knowledge of development trends, theories and
o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych
the latest research in the fields of ethnology and
pracach badawczych w zakresie etnologii i
cultural anthropology, and knows techniques and
antropologii kulturowej oraz zna techniki i
tools of data collection appropriate for social
narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla sciences in the field of ethnographic method;
nauk społecznych w zakresie metody
knows and understands basic methods of
etnograficznej. Zna i rozumie podstawowe
analysis and interpretation of cultural phenomena
metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych of selected approaches, theories and research
wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych schools in the fields of ethnology, cultural
w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i
anthropology and social anthropology; has basic
społecznej. Posiada podstawowe umiejętności research skills, including the formulation and
badawcze, obejmujące formułowanie i analizę analysis of research problems, selection of
problemów badawczych, dobór metod i narzędzi research methods and tools, implementation of a
badawczych, realizację projektu badawczego, research project and elaboration and
opracowanie i prezentację wyników,
presentation of results, allowing for interpretation
pozwalające na interpretowanie zjawisk
of cultural and social phenomena; has language
kulturowych i społecznych. Posiada umiejętności skills in the field of ethnology, cultural
językowe w zakresie etnologii, antropologii
anthropology and social anthropology in
kulturowej i społecznej, zgodne z wymaganiami accordance with the requirements set for the B2
określonymi dla poziomu B2 ESOKJ. Posiada
CEFR level; has the ability to prepare academic
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

umiejętność przygotowania akademickich prac papers in Polish and in a foreign language, using
pisemnych w języku polskim oraz obcym w
sources and scientific literature; can plan and
zakresie wykorzystywanych źródeł i literatury
organise individual and team work; can
przedmiotu. Potrafi planować i organizować
cooperate within a research team in the process
pracę indywidualną oraz w zespole. Potrafi
of research and result presentation.
współdziałać w zespole badawczym w procesie
badań i prezentacji wyników.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy Graduates are prepared to take up employment
w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury in research institutions, cultural institutions and
oraz podmiotach działających na rzecz rozwoju entities focused on the development of culture
kultury i społeczności lokalnych. Absolwent możeand local communities. They are prepared to
projektować i realizować badania jakościowe dla design and implement qualitative research for
instytucji kultury, instytutów naukowych i
cultural institutions, research and analytic
analitycznych, organizacji pozarządowych i
institutes, non-governmental organisations and
biznesu. Może być pracownikiem różnych
business. They can also work as employees of
ośrodków medialnych (radio, Internet, tv).
various media centres (radio, internet,
television).

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
instytucjonalna Wydziału Historycznego w 2013
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 for the Faculty of History
by Polish Accreditation Committee in 2013.

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
Istotną rolę w programie nauczania stanowią
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowe wyjazdy terenowe w ramach
kompetencje absolwenta
Laboratorium etnograficznego. W trakcie zajęć
wyjazdowych studenci nabywają kompetencje,
takie jak umiejętność przygotowywania
projektów badawczych, analiza oraz
interpretacja materiałów pozyskiwanych ze
zdywersyfikowanych źródeł.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Obligatory field trips done within the framework
of the Ethnographic Laboratory play an important
role in the curriculum. During field trips students
acquire such competences as the ability to
prepare research projects and perform analysis
and interpretation of materials obtained from
diversified sources.
Full-time,

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility to continue education at master
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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