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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Archeologia

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Archaeology

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

0222: Historia i archeologia,

0222: History and archaeology,

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

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o
dawnych społecznościach, obejmującą
terminologię, teorie i metodologię z zakresu
archeologii. Ma pogłębioną wiedzę o
powiązaniach wybranej specjalności archeologii
z innymi dziedzinami i dyscyplinami z obszaru
nauk humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych. Ma szczegółową
wiedzę na temat właściwości surowców oraz
sposobów ich wykorzystania przez dawne
społeczności. Posiada teoretyczną i praktyczną
wiedzę do prowadzenia samodzielnie prac
terenowych i prac badawczych. Absolwent
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje o
źródłach archeologicznych i ich kontekście z
wykorzystaniem literatury i mediów
elektronicznych oraz poddawać je krytyce.
Potrafi samodzielnie interpretować źródła
archeologiczne w oparciu o właściwe metody
analityczne i badania innych autorów. Posiada
umiejętność integrowania zdobywanej wiedzy w
zakresie archeologii i innych nauk oraz
zastosowania jej także w nietypowych
sytuacjach zawodowych. Posiada umiejętność
krytycznej analizy wytworów kultury oraz

The graduate has advanced knowledge about
past communities, comprising the terminology,
theories and methodology of archaeology.
He/she has in-depth knowledge of the links
between the selected archaeological
specialisation and other fields and disciplines in
humanities, social, natural and exact sciences.
He/she has detailed knowledge about properties
of raw materials and how they were used by past
communities. He/she has the theoretical and
practical knowledge necessary to conduct field
studies and research work. The graduate can
search, analyse, evaluate, select and use
information about archaeological sources and
their context with the use of literature and
electronic media, and subject them to criticism.
He/she can independently interpret
archaeological sources on the basis of
appropriate analytical methods and research of
other authors. He/she has the ability to integrate
the acquired knowledge in the field of
archaeology and other sciences, and to apply it
also in atypical professional situations, as well as
to critically analyse products of culture and
present their studies in various forms and media.
The graduate can communicate on specialist

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

prezentacji własnych opracowań w różnych
topics with various groups of recipients. Can
formach i mediach. Absolwent potrafi
work with others in a team and can manage the
komunikować się na specjalistyczne tematy z
team"s work.
różnymi grupami odbiorców. Potrafi
współpracować w zespole i zarządzać nim.
Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo The graduate is prepared for scientific and
badawczej, a także w firmach i instytucjach o
research work as well as work in various
różnym profilu: na wykopaliskach, prowadzonych organizations and institutions, including: • on
w związku z działalnością inwestycyjną, • w
excavations conducted in connection with
muzeach, • w ministerstwach (kultury, spraw
investment activity; • in museums; • in ministries
zagranicznych i in.), • w instytucjach
(of culture, foreign affairs, etc); • in local
samorządowych, • a także w firmach często
government institutions.
bardzo odległych od dziedziny archeologii.

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 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
Positive institutional accreditation for the Faculty
instytucjonalna Wydziału Historycznego w 2013 of History by Polish Accreditation Committee in
r. z wynikiem pozytywnym.
2013.

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
Student ma obowiązek odbycia praktyki Student is obliged to complete an apprenticeship
programu studiów istotnych ze względu na ćwiczeń terenowych. Dzięki temu poszerza
in the form of field work. The apprenticeship
kompetencje absolwenta
swoją wiedzę i kształtuje umiejętności
broadens his/her knowledge and develops
zawodowe związane z pracą terenową takie, jak: specific professional skills related to field work
przygotowanie dokumentacji polowej (rysunkowasuch as: preparation of field documentation
i fotograficzna digitalizacja zebranych danych i (drawing and photographic documentation,
ich wstępna obróbka), prowadzenie eksploracji, digitalization and pre-processing of the collected
organizacja pracy na stanowiskach
data), exploration, organization of work at
archeologicznych, posługiwanie się sprzętem
archaeological sites, use of measuring
pomiarowych, pomiary geodezyjne itp. Doskonali equipment, geodetic measurements, etc. It also
także umiejętności posługiwania się językiem
improves the skills of using a foreign language in
obcym w sytuacjach zawodowych.
professional situations.
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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