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

Magister lub inny równorzędny

Master of Arts

1.2. Kierunek studiów

Archeologia

Archeology

1.3. Specjalność

Rekonstrukcja i wizualizacja dziedzictwa
archeologicznego

Reconstruction and visualization of the
archaeological heritage

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

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

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę o
The graduate has advanced knowledge about
miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk. the place and importance of archeology in the
Zna terminologię stosowaną w archeologii oraz wsystem of sciences. He knows the terminology
naukach pokrewnych – historii i antropologii
used in archeology and related sciences - history
kulturowej. Ma uporządkowaną, pogłębioną
and cultural anthropology. Has a structured, inwiedzę obejmującą terminologię, teorię i
depth knowledge covering terminology, theory
metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin and methodology in the field of science and
naukowych, właściwych dla archeologii. Posiada scientific disciplines, relevant to archeology. Has
uporządkowaną, pogłębioną wiedzę prowadzącą a structured, in-depth knowledge leading to
do specjalizacji, a także szczegółową wiedzę z specialization, as well as detailed knowledge in
zakresu archeologii prahistorycznej, archeologii the field of prehistoric archeology, historical
historycznej, archeologii antycznej, archeologii archeology, ancient archeology, archeology of
architektury, archeologii podwodnej, archeologii architecture, underwater archeology,
środowiskowej (bioarcheologii). Ma szczegółową environmental archeology (bioarcheology). He
wiedzę o ośrodkach i szkołach badawczych
has detailed knowledge of centers and research
obejmujących wybrane obszary dziedzin nauki i schools covering selected areas of science and
dyscyplin naukowych stosowanych w
scientific disciplines used in archeology, as well
archeologii, a także ma wiedzę o ich
as has knowledge about their achievements. Can
dokonaniach. Absolwent posiada umiejętności communicate on specialist topics with various
badawcze obejmujące krytyczną analizę prac
groups of recipients. The graduate has research
innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, skills including a critical analysis of the work of
dobór metod i narzędzi badawczych,
other authors, the synthesis of various ideas and
opracowanie i prezentację wyników,
views, the selection of research methods and
pozwalające na rozwiązywanie złożonych
tools, the elaboration and presentation of results,
problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin allowing for solving complex problems in the
naukowych właściwych dla studiowanego
fields of science and scientific disciplines

dd3fb4a64e8c4e4873a0e0518ae49432 | Data: 2019-12-07 21:21:42 | Strona 1/2

4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

kierunku. Potrafi komunikować się na
relevant to the studied field. He can
specjalistyczne tematy z różnymi grupami
independently acquire knowledge and broaden
odbiorców. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę his research skills and take independent actions
i poszerzać umiejętności badawcze oraz
aimed at developing his skills and managing his
podejmować samodzielnie działania zmierzające own professional career. Has in-depth skills to
do rozwijania zdolności i kierowania własną
conduct technical work during field and office
karierą zawodową. Posiada pogłębione
archaeological research and inventory and
umiejętności prowadzenia prac technicznych w laboratory works. Can work with others in a team
trakcie terenowych i gabinetowych badań
and can manage the team"s work.
archeologicznych i prac inwentaryzacyjnolaboratoryjnych. Potrafi pracować w zespole i
zarządzać nim.
- placówki naukowo-badawcze - urzędy - scientific and research facilities - offices administracja - muzea, skanseny - fundacje administration - museums, open-air museums grupy rekonstrukcyjne
foundations - reconstruction groups
-

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
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

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
at the third level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
level 8 qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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