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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Antropozoologia

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Anthropological Zoology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział "Artes Liberales" [do 2012-09-30
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes
Liberales”]

Faculty of „Artes Liberales” [Institute of
Interdisciplinary Research "Artes Liberales" until
30 September 2012]

3.2. Państwo/region

0222: Historia i archeologia, 0223: Filozofia i
etyka, 0313: Psychologia, 0314: Socjologia i
kulturoznawstwo, 0522: Środowisko naturalne i
przyroda,
Polska,

0222: History and archaeology, 0223: Philosophy
and ethics, 0313: Psychology, 0314: Sociology
and cultural studies, 0522: Natural environments
and wildlife,
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

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent zna i rozumie podstawową
Graduates know and understand basic
terminologię i metodologię nauk
terminology and methodology of humanities,
humanistycznych, przyrodniczych i społecznych, natural and social sciences, have basic
podstawy nauk o zwierzętach, w tym zoologii,
knowledge of animal sciences, including zoology,
fizjologii i psychofizjologii, teorii ewolucji,
physiology, psycho-physiology, theory of
ekologii, etologii, genetyki, ochrony przyrody i
evolution, ecology, ethology, genetics, nature
środowiska, podstawy psychologii porównawczejand environment protection, comparative
i zoopsychologii, filozofii środowiskowej, filozofii psychology, zoo-psychology, environmental
umysłu, filozofii nauki i etyki, Zna reguły
philosophy, philosophy of mind, philosophy of
funkcjonowania podstawowych instytucji
science, and ethics. They know the rules of
społecznych: politycznych, gospodarczych,
functioning of basic social, political, economic
kulturalnych, które zajmują się zwierzętami, rolę and cultural institutions which deal with animals
prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów as well as the role of law, customs and morality
relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami. Zna
as regulators of relations between people and
ikonografię animalistyczną od czasów
animals. They know animalistic iconography from
prehistorycznych po współczesne. Orientuje się prehistoric to modern times. They are familiar
w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w with the resources of art, literature, language and
zakresie refleksji nad zwierzętami i
philosophy in the field of reflection on animals
zwierzęcością. Potrafi diagnozować główne
and animality. They can diagnose the main
spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich ideological disputes about the status of animals
wykorzystania przez człowieka na przestrzeni
and their use by humans throughout history as
dziejów, dostrzegać i analizować procesy i
well as perceive and analyse artistic and cultural
zjawiska artystyczne oraz kulturowe dotyczące processes and phenomena regarding animals in
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

zwierząt w kontekście społecznym. Potrafi
a social context. They can use a modern foreign
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2. language at the B2 level. They are prepared to
Jest gotów do właściwego interpretowania i
properly interpret and promote human
krzewienia odpowiedzialności ludzi wobec
responsibility towards animals and their living
zwierząt oraz środowiska ich życia.
environment.
Absolwenci są przygotowani do pracy w
Graduates are prepared for employment in
instytucjach związanych ze sferą edukacji,
institutions related to education, culture, tourism
kultury, turystyki, mediów i w organizacjach
and the media, as well as in local-government
rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami and non-governmental organisations dealing with
w instytucjach samorządowych i pozarządowych.animal issues.

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

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

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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