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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Socjologia

Magister
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Sociology

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filozofii i Socjologii

Faculty of Philosophy and Sociology

3.1. Dziedzina ISCED

0314: Socjologia i kulturoznawstwo,

0314: Sociology and cultural studies,

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 ww kierunku: • Posiada
The graduate of the programme: • Has advanced
zaawansowaną wiedzę o miejscu socjologii w
knowledge of the place of sociology in the
systemie nauk, w tym o jej możliwych
system of sciences, including its application in
zastosowaniach na gruncie innych dyscyplin; • other disciplines; • Has in-depth knowledge of
Posiada pogłębioną wiedzę o ideach i procesach the ideas and processes of the 19th, 20th and
społecznych XIX, XX i XXI w., które
21st centuries that have shaped the face of the
ukształtowały oblicze współczesnego świata; • modern world; • Has in-depth knowledge of the
Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach,
structure of selected social institutions and their
wybranych instytucjach społecznych i ich
interrelations; • Has in-depth knowledge about
wzajemnych relacjach; • Posiada pogłębioną
the tools and goals of social policy; • Is reflective
wiedzę na temat narzędzi i celów polityki
and critical in the interpretation of ideas
społecznej; • Jest refleksyjny i krytyczny w
occurring in Polish and global society as well as
interpretacji pomysłów zachodzących w
their consequences in terms of attitudes and
społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich
social institutions; • Has in-depth knowledge of
konsekwencji w zakresie postaw i instytucji
selected method and tools of social research;
społecznych; • Posiada pogłębioną wiedzę na their limitations, specificity and areas of
temat wybranych metod i technik badań
application; • Has advanced, practically
społecznych, ich ograniczeń, specyfiki i
applicable knowledge about statistical
obszarów zastosowania; • Posiada
description and inference; • Is able to formulate
zaawansowaną, stosowalną w praktyce wiedzę an in-depth assessment of the measures taken to
na temat opisu i wnioskowania statystycznego; • solve a specific knowledge on the basis of the
Potrafi na podstawie posiadanej wiedzy oraz
acquired knowledge; • Can plan and carry out
umiejętności analitycznych sformułować
social research using advanced quantitative and
pogłębioną ocenę działań podjętych w celu
qualitative methods and techniques of social
rozwiązywania konkretnych problemów
sciences; • Can communicate on specialist
społecznych; • Potrafi zaplanować i zrealizować topics with various groups of recipients; • Can
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

badanie społeczne przy użyciu
zaawansowanych ilościowych i jakościowych
metod i technik badań socjologicznych; • Potrafi
komunikować się na specjalistyczne tematy z
różnymi grupami odbiorców; • Potrafi pracować
w zespole i zarządzać nim.
Absolwenci są przygotowani do pracy na
stanowiskach związanych z wykonywaniem,
prowadzeniem, zlecaniem, zarządzaniem,
monitorowaniem i analizą badań społecznych (w
tym konsultacji społecznych) oraz diagnostyką
procesów społecznych i zjawisk kulturalnych w
administracji publicznej, firmach badań
społecznych i rynkowych, organizacjach
trzeciego sektora, firmach public.

work with others in a team and can manage the
team"s work.

Graduates are prepared to work in positions
related to the performance, running,
commissioning, management, monitoring and
analysis of social research (including social
consultations) as well as diagnostics of social
processes and cultural phenomena in public
administration, social and market research
companies, tertiary sector organizations, public
relation firma, media and cultural institutions.

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
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
instytucjonalna Wydziału Filozofii i Socjologii w
2014 r. z wynikiem pozytywnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive institutional accreditation for the Faculty
of Philosophy and Sociology by Polish
Accreditation Committee in 2014.

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

Specjalizacja nauczycielska uprawniająca do
Teaching specialisation, giving the right to teach
nauczania przedmiotu “Wiedza o
Civics in secondary schools.
społeczeństwie” w szkołach
ponadpodstawowych.
Realizacja dodatkowej ścieżki nauczycielskiej Completion of the additional teaching path,
dającej uprawnienia do nauczania we wszystkichgiving the right to teach in all types of schools
typach szkół i rodzajach placówek. Program
and institutions. The curriculum of the teaching
specjalizacji nauczycielskiej jest zgodny z
specialization is in line with the Regulation of the
MNiSW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie
Ministry of Science and Higher Education of 17
standardów kształcenia przygotowujących do
January 2012 on the standards of education
wykonywania zawodu nauczyciela.
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,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility of continuing education at doctoral
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
studies and obtaining a PQF/EQF level 8
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK .
qualification (PhD degree).
W ramach kierunku prowadzone są następujące The following specialisations are offered within
specjalizacje: Studia stacjonarne: • Specjalizacja the programme: Full-time studies: • Teaching
nauczycielska Studia niestacjonarne: • Badania specialization Part-time studies: • Social and
społeczne i rynkowe w praktyce; • Etniczność, market research in practice; • Ethnicity, conflict
konflikt, globalizacja – problemy zróżnicowania and globalization – problems of cultural diversity

7.4. Pozostałe uwagi

Full-time,
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kulturowego współczesnego świata; • Polityki
publiczne; • Socjologia płci. Społeczne,
kulturowe i polityczne uwarunkowania sytuacji
kobiet i mężczyzn; • Stosunki pracy i zasoby
ludzkie.

in the modern world; • Public policies; • Gender
sociology. Social, cultural and political
determinants of the situation of women and men;
• Labor relations and human resources.
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