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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Organizowanie rynku pracy

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Labour Market Organisation

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych [do 2016-08-31 Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych]

Faculty of Politcal Science and International
Studies { until 2016-08-31 Faculty of Journalism
and Political Science

3.2. Państwo/region

0031: Rozwój umiejętności osobowościowych,
0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,
Polska,

0031: Personal skills and development, 0312:
Political sciences and civics,
Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Praktyczny,

Professional 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 kierunku Organizowanie Rynku
The graduate of Labour Market Organisation: •
Pracy: • ma podstawową wiedzę na temat
has basic knowledge of the specifics of social
specyfiki nauk społecznych na tle innych nauk; • sciences in the light of other sciences; • has
ma wiedzę na temat więzi społecznych
knowledge about social ties built in the context of
budowanych w kontekście wykonywanej pracy; • work; • knows the norms and rules organising
zna normy i reguły organizujące pracę i rynek
work and the labour market; • knows the basic
pracy; • zna podstawowe struktury
institutional and organisational structures of work
instytucjonalne i organizacyjne pracy i rynku
and the labour market; • knows the tools for
pracy; • zna narzędzia pozyskiwania danych na acquiring data about social ties arising in the
temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi context of work; • knows basic axiological
społecznych; • zna podstawowe koncepcje
concepts related to human work, its role in
aksjologiczne odnoszące się do pracy ludzkiej, human life and impact on the shape of social
jej roli w życiu człowieka oraz jej wpływu na
relationships and structures; • knows the ways of
kształt relacji i struktur społecznych; • zna
creating and running commercial and non-profit
sposoby tworzenia i prowadzenia działalności
activity aimed at the development of the ties,
komercyjnej i non-for-profit nakierowanej na
standards and structures of work and the labour
rozwój więzi norm oraz struktur pracy i rynku
market; • knows the basic concepts and
pracy; • zna podstawowe pojęcia i zasady z
principles in the field of protection of industrial
zakresu ochrony własności przemysłowej i praw property and copyright; • has elementary
autorskich; • ma elementarną wiedzę o
knowledge about occupational health and safety;
bezpieczeństwie i higienie pracy; • wykorzystuje • can use knowledge of work sciences to analyse
wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i and interpret social processes and phenomena
interpretowania procesów i zjawisk społecznych occurring in the area of work and the labour
zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy; • market; • can actively cooperate with other
umie współpracować aktywnie z innymi osobami; people; • can identify and resolve dilemmas
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

• identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodów z obszaru
organizowania i zarządzania rynkiem pracy.
Absolwent może pracować jako: • analityk rynku
pracy; • specjalista ds. HR; • specjalista ds.
szkoleń; • doradca zawodowego; • pośrednik
pracy; • animator lokalnego rynku pracy; •
konsultant CSR; • specjalista ds. rehabilitacji
zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych.

related to the performance of professions in the
field of organisation and management of the
labour market.
The graduate can work as: • labour market
analyst; • HR specialist; • training specialist; •
vocational counsellor; • employment agent; •
animator of the local labour market; • CSR
consultant; • specialist for vocational
rehabilitation and employment of disabled
people.

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 student musi odbyć
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze
kompetencje absolwenta
360 h, trwające nie krócej niż trzy miesiące.

As part of the programme, the student is required
to complete a 360-hour professional internship,
lasting at least three months.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
The graduate can continue education at
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na graduate studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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