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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Studia wschodnie - k. unikatowy

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Eastern Studies - unique field of study

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Orientalistyczny

Faculty of Oriental Studies

3.1. Dziedzina ISCED

0222: Historia i archeologia,

0222: History and archaeology,

3.2. Państwo/region

Polska,

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

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na
The graduate of first-cycle studies in Eastern
kierunku Studia Wschodnie: • posiada
Studies: • has basic general knowledge of social
podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk
and political sciences, law and economics,
społecznych i politycznych, prawa i ekonomii,
focused on areas and societies in the field of
ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w study (Eastern Europe, Central Europe, Balkans,
zakresie przedmiotowego obszaru studiów
Russia, Caucasus, Central Asia); • has
(Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany,knowledge about culture enabling interpretation
Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa); • ma wiedzę o of contemporary social, political and cultural
kulturze pozwalającą na interpretację
phenomena and processes; • knows the national
współczesnych zjawisk i procesów społecznych, and religious specificity of the region as well as
politycznych i kulturowych; • zna specyfikę
the genesis and essence of national and ethnic
narodowościową i wyznaniową regionu oraz
conflicts; • uses the basic concepts of history; •
genezę i istotę konfliktów narodowościowych i can analyse source materials; • understands the
etnicznych; • posługuje się podstawowymi
basis of the historical identity of nations of the
pojęciami z zakresu historii; • umie analizować region; • recognises ethnic and cultural
materiały źródłowe; • rozumie podstawy
interdependencies between the countries of the
tożsamości historycznej narodów regionu; •
region; • has the skills needed to identify and
dostrzega współzależności etniczno-kulturowe analyse social, political, economic and religious
między państwami regionu; • posiada
problems of the region; • is open to new ideas
umiejętności umożliwiające rozpoznawanie oraz and ready to change opinions in the light of
analizowanie problemów społecznych,
available data and arguments; • is aware of the
politycznych, ekonomicznych, prawnych,
importance of the European intellectual heritage
kulturowych, etnicznych i religijnych na tym
for understanding social and cultural events; • is
obszarze; • jest otwarty na nowe idee i gotów do aware of the importance of humanistic reflection
zmiany opinii w świetle dostępnych danych i
for shaping social bonds.
argumentów; • ma świadomość znaczenia
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla
rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych;
• ma świadomość znaczenia refleksji
humanistycznej dla kształtowania się więzi
społecznych.
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: •
Graduates can find employment in: • state and
administracji krajowej i samorządowej; •
local administration; • international institutions; •
instytucjach międzynarodowych; •
enterprises; • non-governmental organisations
przedsiębiorstwach; • organizacjach
organizing international cooperation with
pozarządowych organizujących współpracę
countries of the region.
międzynarodową z krajami regionu.

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

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

7.4. Pozostałe uwagi
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