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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts or equivalent

1.2. Kierunek studiów

Filologia polska

Polish Studies

1.3. Specjalność

(I) Komunikacja w administracji i urzędach; (II)
Filologia polska dokumentalistyczno redaktorska; (III) Komunikacja wizerunkowa i
promocyjna; (IV) Filologia polska nauczycielska;

(I) Communication in administration and
institutions; (II) Polish Studies - Documentation
and editorial; (III) Image-building and
promotional communication; (IV) Polish Studies Teacher training;

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Filologiczny

Faculty of Philology

3.1. Dziedzina ISCED

0231: Nauka języków,

0231: Language acquisition,

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 filologii polskiej posiada wiedzę i
Graduates of Polish Studies have knowledge
umiejętności filologiczne z zakresu historii
and philological skills in Polish literature with
literatury polskiej z elementami literatury
elements of world literature, including modern
powszechnej, literatury najnowszej, poetyki,
literature, poetics, literary theories, and modern
teorii dzieła literackiego, językoznawstwa
and historical linguistics. They have detailed
współczesnego i historycznego. Absolwent
knowledge and skills in such fields as
posiada uszczegółowioną i pogłębioną wiedzę i interpersonal communication, sociology of
umiejętności w takich zakresach jak
culture, speech act theory and conversational
komunikacja interpersonalna, socjologia kultury, rules, office language styles, and office work
teoria aktów mowy i reguł konwersacyjnych,
techniques, rules of information acquisition and
stylistyka języka urzędowego, technika pracy
information use, journalist workshops and
biurowej, zasady pozyskiwania informacji,
archive queries, rules of text editing, and
przepisy prawne dotyczące wykorzystania
techniques of creative writing, cooperation with
informacji, warsztaty dziennikarskie i kwerendy the mass media, acquaintance with promotional
archiwalne, zasady edytorstwa oraz poprawnego communication tools, ethics and etiquette of
i kreatywnego pisania, współpraca z mediami, interpersonal communication acts, professional
znajomość narzędzi komunikacji promocyjnej, ethics rules for a spokesperson and image
etyka i etykieta zachowań w komunikacji
advisor in public institutions and commercial
interpersonalnej, etyka pracy rzecznika
enterprises, and didactics and methodology of
prasowego oraz doradcy wizerunkowego w
Polish language teaching to elementary school
instytucjach publicznych oraz dydaktyka i
pupils.
metodologia nauczania języka polskiego w
szkole podstawowej.
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

media publiczne, instytucje i urzędy kultury,
public media, offices and institutions of culture,
wydawnictwa, archiwa, organa administracji
publishing houses, archives, public
publicznej, urzędy, instytucje i organizacje, gdzie administration bodies and offices, all types of
najważniejszą rolę odgrywają kompetencje
institutions and organizations requiring highly
komunikacyjne, PR oraz agencje reklamowe,
developed communication skills, public relations
szkoły podstawowe,
and advertising agencies, and primary schools,

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,
brak

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
none

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Uprawnienia zawodowe do nauczania języka
polskiego szkole podstawowej.

Credentials in teaching Polish to elementary
school pupils.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Kwalifikacja zawiera wybieralny moduł
przedmiotów psychologiczno – pedagogicznych
wymaganych do uzyskania uprawnień
nauczycielskich w zakresie nauczania języka
polskiego w szkole podstawowej. Absolwenci
kierunku, którzy przed rokiem 2019 wybrali
specjalność/moduł tematyczny nauczycielski
uzyskują uprawnienia zawodowe do nauczania
języka polskiego szkole podstawowej.

The qualification offers an optional module of
psychological – pedagogical courses required to
obtain credentials in teaching Polish to
elementary school pupils. Graduates of the
Polish Studies – Teacher training specialty /
elective module (chosen prior to 2019) have the
required credentials in teaching Polish to
elementary school pupils.

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

Kwalifikacja uprawnia do podjęcia studiów
The qualification allows graduates to continue
magisterskich (ERK poziom 7) oferowanych w studying at a Master’s programme (EQF level 7)
jednostce, takich jak Filologia polska II stopnia, offered either at this Faculty (Polish Studies, MAoraz na innych uniwersytetach w Polsce i
Level) or other universities in Poland and foreign
uniwersytetach zagranicznych oferujących studia universities offering programmes in Polish
z zakresu filologii polskiej i innych.
Studies and other programmes.

7.4. Pozostałe uwagi
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