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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Hispanistyka

Bachelor of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Spanish studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia
2.2. Jednostka organizacyjna

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Wydział Nauk Humanistycznych

The John Paul II Catholic University of Lublin
Faculty of Humanities

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 język hiszpański

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma
Persons with this qualification have basic
podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk
knowledge of the humanities regarding
humanistycznych dotyczącą języka, literatury i language, literature and art and are familiar with
sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji
the Spanish language as spoken in its
Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.
contemporary cultural context. They have a good
Legitymuje się znajomością języka
command of Spanish at B2 CEFR level They
hiszpańskiego na poziomie biegłości B2
know specialised vocabulary of the disciplines
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
taught during the course of studies: linguistics,
Językowego. Posługuje się językiem
literature, history, economics, commerce,
specjalistycznym z zakresu dyscyplin
administration and hotel industry. Graduates can
wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, communicate effectively both in speech and
literatury, historii oraz języka hiszpańskiego
writing using specialised vocabulary. They are
ekonomii, handlu, administracji i hotelarstwa.
able to edit, analyse, classify and translate texts
Potrafi komunikować się z otoczeniem zarówno related to Spanish studies. They are able to
w mowie jak i w piśmie używając
effectively organize their own and team work.
specjalistycznej terminologii. Umie samodzielnie
redagować, analizować, klasyfikować i
tłumaczyć teksty związane z w/w dziedzinami.
Potrafi organizować pracę indywidualną oraz w
zespole.
Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest
Graduates obtaining the above e qualification are
przygotowana do pracy w firmach i instytucjach o prepared to work in companies and institutions
różnym profilu działalności, w szczególności w: - with different business profiles, in particular in: instytucjach społeczno-kulturalnych, socio-cultural institutions, - administrative
instytucjach administracyjnych związanych z
institutions related to the language and culture of
językiem i kulturą świata hiszpańskiego the Spanish world - business companies and
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biznesie: firmach i przedsiębiorstwach
prowadzących działalność międzynarodową wydawnictwach i redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu - sektorze
hotelarstwa i turystyki

operating internationally - publishing houses and
editorial boards in publishing , - mass media hotel and tourism industry.

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 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

Centrum Egzaminacyjne Izba PrzemysłowoHandlowa w Madrycie na podstawie umowy o
współpracę zawartej 01.01.2018.

Examination Center of the Chamber of
Commerce and Industry in Madrid based on a
cooperation agreement of 01.01.2018.

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
Obowiązkowa praktyka zawodowa w
programu studiów istotnych ze względu na przedsiębiorstwie (60h) po czwartym semestrze
kompetencje absolwenta
studiów. Zajęcia z języka hiszpańskiego
specjalistycznego: w ekonomii, handlu,
hotelarstwie i turystyce. Zajęcia praktyczne z
drugiego języka romańskiego (język francuski)
Zajęcia praktyczne z drugiego języka
iberyjskiego (kataloński lub portugalski)
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

7.4. Pozostałe uwagi

Compulsory professional practice in a business
company - (60h) after the fourth semester of
study. Specialised Spanish classes: in
economics, commerce, hotel and tourism. The
programme includes a course in a second
Romance language (French) and a course in the
second Iberian language (Catalan or
Portuguese)
Full-time,

Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do
The professional title of Bachelor of Arts entitles
ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w students to apply for admission to EQF level 7
celu uzyskania kwalifikacji na poziomie 7 ERK Master"s degree programmes and postgraduate
oraz do kontynuowania nauki na studiach
courses.
podyplomowych.
Osoba studiująca Hispanistykę ma możliwość A student of the Hispanic studies programme is
uzyskania certyfikatów hiszpańskiej Izby
able to obtain certificates from the Spanish
Przemysłowo-Handlowej w Madrycie na
Chamber of Commerce and Industry in Madrid
podstawie umowy o współpracy zawartej
based on a cooperation agreement of
01.01.2018. Do wyboru są trzy rodzaje
01.01.2018. There are three types of certificates
certyfikatów: biznesowy, turystyczny i medyczny. to choose from: business, tourist or medical.
Certyfikaty te są uznawane przez instytucje i
These certificates are recognized by institutions
podmioty gospodarcze na całym świecie.
and businesses around the world.
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