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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts

1.2. Kierunek studiów

Studia Skandynawsko-Bałtyckie

1.3. Specjalność

skandynawska; bałtycka (Litwa, Łotwa, Estonia); Scandinavian Studies; Baltic Studies (Lithuania,
niemiecka
Latvia, Estonia); German Studies

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Scandinavian-Baltic Studies

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nicolaus Copernicus University in Toruń

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Historycznych

Faculty of History

0222: History and archaeology, 0231: Language
acquisition, 0288: Inter-disciplinary programmes
and qualifications involving arts and humanities,
0314: Sociology and cultural studies,

3.2. Państwo/region

0222: Historia i archeologia, 0231: Nauka
języków, 0288: Interdyscyplinarne programy i
kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty
humanistyczne, 0314: Socjologia i
kulturoznawstwo,
Polska,

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
3.1. Dziedzina ISCED

Poland,

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada uporządkowaną,
A graduate has a structured, general knowledge
podstawową wiedzę ogólną z zakresu historii i of history and culture of the Baltic Sea region and
kultury krajów regionu Morza Bałtyckiego i
scandinavian countries. He/she knows
Skandynawii. Opanował specjalistyczną
specialized terminology in the auxiliary sciences
terminologię z zakresu nauk pomocniczych
of history, history and culture of the Baltic Sea
historii oraz historii i kultury krajów regionu
region and Scandinavin countries and can
Morza Bałtyckiego i Skandynawii, potrafi
communicate with its use. Has language skills in
komunikować się z jej użyciem. Ma umiejętności at least one foreign language are in accordance
językowe w zakresie przynajmniej jednego
with the requirements set for the B2 level of the
języka obcego z regionu Morza Bałtyckiego i
CEFR. He/she has basic knowledge of the work
Skandynawii zgodnie z wymogami określonymi of researcher and guide of the Baltic Sea region
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu and Scandinavia. He/she knows different
Kształcenia Językowego. Ma podstawową
sources of information and understands their
wiedzę o specyfice pracy badacza i przewodnika usefulness in research on the history and present
regionu Morza Bałtyckiego i Skandynawii. Zna of the countries of the Baltic Sea region and
różne źródła informacji oraz rozumie ich
Scandinavia. Using them at work, he/she is able
przydatność w badaniach nad dziejami i
to formulate and solve complex and unusual
współczesnością krajów regionu Morza
problems.The graduate is familiar with the
Bałtyckiego i Skandynawii. Wykorzystując je w current offer of cultural institutions. He/she is
pracy jest zdolny formułować i rozwiązywać
able to carry out research and popularization
złożone i nietypowe problemy. Orientuje się w
tasks using various forms of dissemination of
działalności i aktualnej ofercie instytucji kultury. knowledge. He/she has the competence to
Potrafi realizować zadania badawcze i
prepare projects regarding the organization,
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

popularyzatorskie, stosuje różnorodne formy
promotion and service of tourism, with particular
upowszechniania wiedzy. Ma kompetencje do emphasis on places of historical memory and
przygotowania projektów dotyczących
cultural heritage. He/she is able to interact and
organizacji, promocji i obsługi ruchu
work in a group, to set priorities in the
turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem implementation of tasks, even in conditions that
miejsc pamięci historycznej i dziedzictwa
are not fully predictable. He/she acts ethically,
kulturowego. Potrafi współdziałać i pracować w respects and promotes cultural heritage.
grupie, określa priorytety w realizacji jej zadań,
nawet w warunkach nie w pełni
przewidywalnych. Postępuje etycznie, szanuje i
promuje dziedzictwo kulturowe.
Studia Skandynawsko-Bałtyckie przygotowują The Scandinavian-Baltic Studies prepare
do podjęcia pracy w: placówkach zajmujących graduates for work in: institutions dealing with
się organizacją, propagowaniem i
the organization, promotion and dissemination of
upowszechnianiem kultury; placówkach
culture; in the management of cultural
zajmujących się zarządzaniem instytucjami
institutions, in roles of consultants for business,
kulturalnymi, roli konsultantów do spraw
politics and cultural matters concerning the
biznesowych, politycznych czy kulturowych
countries of the Scandinavian and Baltic region;
dotyczących państw regionu Skandynawii i
scientific institutions dealing with various aspects
Morza Bałtyckiego; placówkach naukowych,
of studying the history of the Scandinavian
zajmujących się różnymi aspektami badania
countries and the Baltic Sea region; in editorial
dziejów państw skandynawskich i regionu Morza boards of socio-political, historical and popularBałtyckiego; w redakcjach czasopism społeczno-science journals; state, local government and
politycznych, historycznych i popularnosocial institutions dealing with international
naukowych; instytucjach państwowych,
cooperation.
samorządowych oraz społecznych, zajmujących
się współpracą międzynarodową.
.
.

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
Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 20 lipca
szkolnictwie wyższym,
2018 r. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce

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
Na studiach obowiązkowe jest odbycie 160
programu studiów istotnych ze względu na godzinnej praktyki oraz trzydniowych ćwiczeń
kompetencje absolwenta
terenowych w formie wyjazdu naukowego do
wybranego miasta regionu Morza Bałtyckiego.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,

During studies, it is obligatory to complete 160
hours of practice and three-day field exercises in
the form of a study trip to a selected city of the
Baltic Sea region.
Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Students have the opportunity to continue their
learning process at the second-cycle studies and

Studenci mają możliwość kontynuacji nauki na
drugim stopniu studiów oraz na studiach
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7.4. Pozostałe uwagi

podyplomowych.
Na studiach prowadzimy nauczanie języka
norweskiego od podstaw.

at postgraduate studies.
During the studies we teach Norwegian language
from the basis.
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