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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts or equivalent

1.2. Kierunek studiów

Języki obce w sektorze usług

Foreign languages in services

1.3. Specjalność

(I) Języki obce w handlu i administracji: język
czeski; (II) Języki obce w logistyce i HR: Język
rosyjski; (III) Języki obce w turystyce: Język
rosyjski;

(I) Foreign languages in commerce and
administration: Czech; (II) Foreign languages in
logistics and HR: Russian; (III) Foreign
languages in tourism: Russian

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Philology

3.1. Dziedzina ISCED

0231: Nauka języków,

0231: Language acquisition,

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, język angielski, język czeski, język Polish, English, Czech, Russian,
rosyjski,
180
180

3. Cechy kwalifikacji

3.6. Nakład pracy (ECTS)

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent studiów ma biegłą znajomość dwóch
języków (rosyjskiego / czeskiego oraz
angielskiego) na poziomie C1 ESOKJ oraz
wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi ruchu
turystycznego, logistyki i HR. W wyniku wyboru
jednej ze specjalności / modułów
przedmiotowych absolwenci posiadają
zaawansowaną wiedzę i umiejętności
administracyjne i biznesowe w zakresie
tłumaczenia i prowadzenia formalnej
korespondencji, podstaw prawa pracy i
znajomości roli różnic kulturowych, logistyki,
podstaw ekonomii i nauk społecznych a także
prawa pracy i zarządzania kapitałem ludzkim,
historii, geografii i kultury państw posługujących
się studiowanymi językami a także zasad
marketingu i zarządzania w turystyce.
organizacje o charakterze biznesowym,
instytucje, które należą do sektora publicznego,
jednostki gospodarcze i administracyjne, w
których wymagana jest wiedza logistyczna lub
umiejętności organizacyjne i menedżerskie,
agencje turystyczne, biura podróży, biura
tłumaczeń, instytucje administracji państwowej i

Graduates can fluently speak two foreign
languages (Russian / Czech and English) at
C1-Level, CEFR for Languages and have
knowledge and skills in tourist services, logistics
and HR. Resulting from a choice of one of the
specialties / elective modules, graduates have
advanced administrative and business
knowledge and skills concerning translations,
business correspondence, basics of employment
law, and the role of cultural differences, logistics
and basics of economics, social sciences,
employment law and HR management, history,
geography and culture of the countries speaking
studied languages, and the rules of marketing
and management in tourism.

business organizations, public sector institutions
and business institutions that require a
knowledge in logistics, and organizational and
managerial skills, tourist and travel offices,
translation offices, central or local government
administrative units such as international relation
offices, and international commerce institutions
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samorządowej, np. działy współpracy
międzynarodowej lub zagranicznej,
przedsiębiorstwa importowo-eksportowe
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,
brak

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
none

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

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów
magisterskich (ERK poziom 7) oferowanych w
jednostce, np. Język biznesu, Języki obce w
dyplomacji czy Translatoryka stosowane, oraz
na innych uniwersytetach w Polsce i za granicą.

The qualification allows graduates to continue
studying at a Master’s programme (EQF level 7)
offered either at this Faculty (Business language,
Foreign languages in diplomacy or Applied
translation studies) or other universities in Poland
and abroad.

7.4. Pozostałe uwagi
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