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

Magister

1.2. Kierunek studiów

Humanitarian Action

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Humanitarian Action

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration

3. Cechy kwalifikacji
3.1. Dziedzina ISCED

3.2. Państwo/region

0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,
0312: Political sciences and civics, 0314:
0314: Socjologia i kulturoznawstwo, 0413:
Sociology and cultural studies, 0413:
Zarządzanie i administracja, 0421: Prawo, 0912: Management and administration, 0421: Law,
Medycyna,
0912: Medicine,
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 angielski,

English,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

Osoba posiadająca kwalifikację posiada
zaawansowaną wiedzę ogólną w obszarze nauk
prawnych, socjologii, nauk politycznych oraz
zarządzania, ma pogłębioną wiedzę w zakresie
prowadzenia działalności humanitarnej. Osoba
posiadająca ww. kwalifikacje: • potrafi
przeanalizować problem badawczy oraz
samodzielnie zaplanować i przeprowadzić
projekt badawczy średniej długości, • bierze
odpowiedzialność za określenie jasnych
standardów etycznych, opartych na zasadach i
wartościach humanitarnych, • umiejscawia
własne wyniki badań w szerszym kontekście
pomocy humanitarnej, • potrafi słuchać
beneficjentów i interesariuszy oraz brać pod
uwagę ich stanowiska, • reaguje zdecydowanie i
odpowiednio w niebezpiecznych sytuacjach,
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, • analizuje
osobiste cele kształcenia oraz sposoby ich
osiągnięcia, • przyczynia się do budowania
zespołu, zrównoważonego podziału pracy,
tworzenia dobrej atmosfery i spójności w
projektach grupowych w celu osiągnięcia
wspólnego celu, • angażuje partnerów i

A person with the above qualification has
advanced general knowledge in the field of of
legal sciences, sociology, political sciences and
management, has in-depth knowledge in the field
of conducting humanitarian activities. The person
with the above qualification: • is able to analyse a
research problem and independently design and
conduct a medium size research project; • takes
responsibility for setting clear ethical standards,
based on humanitarian principles and values; •
locates own research results in the broader
context of humanitarian aid; • can listen to the
beneficiaries and stakeholders, and take their
positions into account; • reacts decisively and
appropriately in dangerous situations, in
accordance with the safety rules; • analyses
personal learning goals and ways to achieve
them; • contributes to team building, balanced
division of labour, creating a good atmosphere
and consistency in group projects in order to
achieve a common goal; • engages partners and
team members at different levels of the decision
making process; • learns from past experience,
identifies the possibilities of overcoming

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

członków zespołu na różnych poziomach
procesu podejmowania decyzji, • uczy się w
oparciu o przeszłe doświadczenia, identyfikuje
możliwości przezwyciężenia dylematów
humanitarnych oraz proponuje nowe metody na
rzecz zwiększenia wydajności efektywności i
odpowiedzialności interesariuszy w złożonych i
nieprzewidywalnych warunkach humanitarnych.
Osoba posiadająca ww. kwalifikacje jest
przygotowana do pracy w: • sektorze pomocy
humanitarnej i współpracy rozwojowej, •
agencjach humanitarnych, • międzynarodowych
instytucjach pomocowych, • organizacjach
pozarządowych, • think-tankach, • ośrodkach
badawczych zajmujących się pomocą
humanitarną i rozwojową.

humanitarian dilemmas, and suggests new
methods to increase the efficiency and
responsibility of the stakeholders in complex and
unpredictable humanitarian conditions.

A person with the above qualification is prepared
to work in: • the humanitarian aid and
developmental cooperation sector; •
humanitarian agencies; • international aid
institutions; • non-governmental organisations; •
think-tanks; • research centres dealing with
humanitarian and development aid.

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
W ramach programu studiów studenci realizują
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowo dwa semestry mobilności.
kompetencje absolwenta
Pierwszy z nich (specjalizacja tematyczna) jest
realizowany na jednej z uczelni konsorcjum
NOHA w Europie, drugi natomiast (specjalizacja
regionalna) stanowi wstęp do prowadzenia
własnych badań naukowych w wybranym
regionie świata (Europa Wschodnia, Bliski
Wschód, Ameryka Łacińska, Azja PołudniowoWschodnia, Afryka Południowa, Ameryka
Północna), kontynuowanych w trakcie
przygotowania pracy magisterskiej.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,

As part of their study programme students
complete obligatory two semesters of mobility.
The first of these (thematic specialisation) is
carried out at one of the NOHA consortium
universities in Europe, while the second (regional
specialisation) is the introduction to conducting
own research in a selected region of the world
(Eastern Europe, Middle East, Latin America,
South-East Asia, South Africa, North America),
continued during the preparation of the master’s
thesis.

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

The possibility of continuing education at
doctoral studies and obtaining a PQF/EQF level
8 qualification (PhD degree).
The second-cycle study programme
Humanitarian Action is run jointly by the Faculty

7.4. Pozostałe uwagi

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK.
Kierunek studiów magisterskich (II stopnia)
Humanitarian Action jest prowadzony wspólnie

Full-time,
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przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz
of Law and Administration and the Institute of
Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, we International Relations, in cooperation with
współpracy z uczelniami partnerskimi
partner universities associated in Network on
zrzeszonymi w Network on Humanitarian Action Humanitarian Action (NOHA). The studies are
(NOHA). Studia są częścią programu wspólnych part of the NOHA Joint Masters in International
studiów magisterskich NOHA w zakresie
Humanitarian Action programme.
międzynarodowej pomocy humanitarnej (NOHA
Joint Masters in International Humanitarian
Action).
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