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

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Filologia polska

Polish Studies

1.3. Specjalność

Język-Literatura-Kultura

Language-Literature-Culture

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

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 wszechstronną wiedzę
obejmującą terminologię, teorię i metodologię z
zakresu literaturoznawstwa i/lub
językoznawstwa; zaawansowaną wiedzę o
zależnościach między głównymi
subdyscyplinami filologii polskiej; czyta,
interpretuje i analizuje teksty literackie,
uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy
oraz teksty o charakterze naukowym; umie w
stopniu zaawansowanym posługiwać się
ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii
polskiej. Absolwent formułuje problemy
badawcze właściwe dla filologii polskiej, stawia
tezy, artykułuje własne poglądy w sprawach
społecznych, literackich i światopoglądowych;
posiada umiejętność samodzielnej oceny
wartości artystycznej, językowej i poznawczej
dzieł literackich i innych tekstów kultury (również
popularnej); jest otwarty na nowe idee oraz
gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych
danych i argumentów, ma świadomość
znaczenia refleksji humanistycznej dla
kształtowania się więzi społecznych. Potrafi
komunikować się na specjalistyczne tematy z
różnymi grupami odbiorców, potrafi pracować w

The graduate has comprehensive knowledge of
the terminology, theories and methodologies of
literature studies and/or linguistics; advanced
knowledge of the relationships between the main
subdisciplines of Polish philology; can read,
interpret, and analyse literary text, taking into
account their historical and cultural context, as
well as academic texts; knows how to use the
theoretical approaches, research paradigms and
concepts appropriate for Polish philology. The
graduate is able to formulate research problems
appropriate for Polish philology and articulate
his/her views on social, literary and philosophical
issues; has the ability to independently assess
the artistic, linguistic and cognitive of literary
works and other cultural texts (including those of
popular culture); is open to new ideas and ready
to change an opinion in the light of available data
and arguments; is aware of the importance of
humanistic reflection for shaping social bonds.
Can communicate on specialist topics with
various groups of recipients, can work in a team
and manage it.

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

zespole i zarządzać nim.
Praca badawcza (na studiach doktoranckich), po Research work (after doctoral studies), work in
ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej – w
primary, secondary and tertiary schools (after
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, completing the teaching specialisation), as well
wydawnictwach, mediach, placówkach kultury, as publishing houses, cultural centres and other
innych zawodach, wymagających kreatywności, professions that require creativity, team work,
współpracy w zespole, definiowania celów,
goal setting, task planning and own work
planowania zadań i organizacji własnego
organisation.
warsztatu pracy.

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 w
roku w 2017 r. z wynikiem pozytywnym.

Positive accreditation by the Polish Accreditation
Committee in 2017.

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

Uprawnienia do wykonywania zawodu
nauczyciela we wszystkich typach szkół i
rodzajach placówek (po ukończeniu
dodatkowego kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela).
Realizacja dodatkowego kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela dającego uprawnienia do nauczania
we wszystkich typach szkół i rodzajach
placówek Program jest zgodny z
Rozporządzeniem MNiSW z d. 17.01.2012 r. w
sprawie standardów kształcenia
przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela.

Right to practice as a teacher in all types of
schools and other institutions (after completing
additional training preparing for the teaching
profession).
Completion of additional training preparing for
the teaching profession, giving the right to teach
in all types of schools and institutions. The
curriculum is in line with Regulation of the
Ministry of Science and Higher Education of 17
January 2012 on the standards of education
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
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
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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