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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Filologia polska

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Polish Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Polonistyki

Faculty of Polish Studies

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

0232: Literatura i językoznawstwo (lingwistyka), 0232: Literature and linguistics,

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

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent zna i rozumie: miejsce
Graduates know and understand the place of
literaturoznawstwa i językoznawstwa w relacji do literary studies and linguistics in relations to other
innych dyscyplin naukowych oraz specyfikę
academic disciplines as well as subject and
przedmiotową i metodologiczną, historyczne i
methodological specificity, historical and
współczesne terminologie, teorie i metodologie z contemporary terminologies, theories and
zakresu obu dyscyplin, tematy i idee pisarskie methodologies of the two disciplines. They are
wybranych twórców literatury polskiej i
familiar with the dynamics of the historical-literary
europejskiej. Orientuje się w dynamice rozwoju development process. They are able to
procesu historycznoliterackiego. Umie
independently acquire knowledge, develop
samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać
research skills, analyse and interpret literary and
umiejętności badawcze, analizować i
scientific texts in the field of literary studies and
interpretować teksty literackie i naukowe z
linguistics, and apply basic theories, research
zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, paradigms and concepts of both disciplines.
posługiwać się podstawowymi teoriami,
They are able to critically evaluate the historical
paradygmatami badawczymi i pojęciami
and literary process and participate in
właściwymi dla obu dyscyplin. Krytycznie
discussions. They have in-depth competences in
ujmować proces historyczno-literacki, brać
the field of the Polish language and literature,
udział w dyskusjach. Ma pogłębione
making them conscious participants in the
kompetencje w zakresie języka polskiego i
cultural life of the region, country and Europe.
literatury polskiej, czyniące go świadomym
They know a modern foreign language at the
uczestnikiem życia kulturalnego regionu, kraju i CEFR level of B2. They can cooperate with
Europy. Zna język obcy na poziomie B2 ESKJ. others and work in a team.
Potrafi współdziałać i pracować w grupie.
Absolwenci specjalizacji redaktorskoGraduates of the editorial and publishing
wydawniczej podejmują pracę jako korektorzy, specialisation find employment as proof-readers,
adiustatorzy i redaktorzy w czasopismach,
adapters and editors in magazines, publishing
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4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

wydawnictwach, portalach internetowych.
houses and internet portals. The philology for the
Specjalizacja filologia dla mediów przygotowuje media specialisation prepares students for work
do podjęcia pracy na rynku medialnym,
on the media market, particularly for
zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z performance of tasks in public relations. The
public relation. Specjalizacja translatorska
translation specialisation educates future
kształci przyszłych tłumaczy i redaktorów
translators and translation editors. After finishing
przekładów. Absolwenci po ukończeniu
the teaching specialisation graduates have the
specjalizacji nauczycielskiej mają uprawnienia right to practice the teaching profession.
do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia na kierunku filologia polska pozwalają na Studies in Polish Philology develop skills and
zdobycie umiejętności i kompetencji
competences that are required mainly in the
zawodowych potrzebnych głównie na rynku
labour market. For this reason, particular
pracy. W związku z tym szczególną uwagę
emphasis is placed on education within
poświęca się kształceniu w ramach specjalizacji professional specialisations: Editorial and
zawodowych. Są to specjalizacje: redaktorsko- Publishing, Philology for the Media, Teaching,
wydawnicza, filologia dla mediów,
and Applied Linguistics and Translation.
nauczycielska, glottodydaktyczna i translatorska.

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 2017 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 by the Polish Accreditation
Committee in 2017.

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

Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed 1.10 Graduates who began their studies before 1 Oct.
2019 r. uzyskali uprawnienia do wykonywania
2019 obtain the right to work as a teacher of
zawodu nauczyciela języka polskiego w
Polish in primary school (after completing the
szkołach podstawowych (po ukończeniu
teaching specialisation during their first-cycle
specjalizacji nauczycielskiej na studiach I
studies). Graduates who began their studies on
stopnia). Absolwenci, którzy rozpoczęli studia
and after 1 Oct. 2019 obtain the right to teach
1.10.2019 r i później uzyskali uprawnienia do
Polish in all types of schools (after finishing firstwykonywania zawodu nauczyciela języka
and second-cycle studies in Polish Philology and
polskiego we wszystkich typach szkół (po
completing the teaching specialisation).
ukończeniu studiów I i II stopnia na kierunku
filologia polska oraz po ukończeniu specjalizacji
nauczycielskiej).
Realizacja specjalizacji nauczycielskiej dającej Completing the additional teaching specialisation
uprawnienia do wykonywania zawodu
gives the right to work as a teacher of Polish in
nauczyciela języka polskiego w szkołach
primary schools to graduates who started their
podstawowych dla absolwentów, którzy
studies before 1 Oct. 2019. The curriculum of the
rozpoczęli studia przed 1.10.2019 r. Program
teaching specialisation is aligned to the following
specjalizacji dla absolwentów, którzy rozpoczęli acts: - For those who began studies before 1
studia: - przed 1.10.2019 r. jest zgodny z Rozp. Oct. 2019: with the Regulation of the Minister of
MNiSW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie
Science and Higher Education of 17 Jan. 2012
standardów kształcenia przygotowujących do
on the standards of education preparing for the
wykonywania zawodu nauczyciela. - 1.10.2019 r. teaching profession; - For those who began
i później, jest zgodny z Rozp. MNiSW z dn.
studies after 1 Oct. 2019: with the Regulation of
25.07.2019 w sprawie standardu kształcenia
the Minister of Science and Higher Education of
przygotowującego do wykonywania zawodu
25 July 2019 on the standard of education
nauczyciela.
preparing for the teaching profession.

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
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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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