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

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Polityka społeczna

Master of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Social Policy

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

Faculty of Political Science and International
Studies

3.1. Dziedzina ISCED

0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,

0312: Political sciences and civics,

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

Osoba posiadająca ww. kwalifikację ma
Persons with the above qualification have
zaawansowaną wiedzę z zakresu polityki
advanced knowledge in the field of social policy
społecznej oraz o sposobach diagnozowania i as well as the methods of diagnosing and solving
rozwiązywania problemów i kwestii społecznych social problems and issues in individual, group,
w wymiarze indywidualnym, grupowym,
local, national, and supranational dimensions.
lokalnym, narodowym i ponadnarodowym.
They have knowledge of political science,
Posiada wiedzę politologiczną, socjologiczną i sociology and economics, as well as knowledge
ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych about the legal and financial tools of social
i finansowych polityki społecznej; o zadaniach i policy, and the tasks and functioning of the social
funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej
sphere institutions (social insurance, social
(ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna,
assistance, labor market, local government, nonrynek pracy, samorząd lokalny, organizacje
governmental organizations). They can use and
pozarządowe). Potrafi stosować i rozwijać
develop theoretical indications of social policy,
teoretyczne wskazania polityki społecznej;
critically analyze the processes of creating and
krytycznie analizować procesy powstawania i
solving social problems and issues, forecast the
rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; course of social processes, seek innovative ways
prognozować przebieg procesów społecznych; of implementing the tasks of various entities of
poszukiwać innowacyjnych sposobów realizacji social policy, and animate cooperation with the
zadań różnych podmiotów polityki społecznej; European structures creating and implementing
animować współpracę z europejskimi
social policy tasks. The graduate can apply
strukturami kreującymi i realizującymi zadania z knowledge to: independent implementation of
zakresu polityki społecznej. Absolwent potrafi
social research, legal analysis of documents,
zastosować wiedzę do: samodzielnej realizacji statistical analysis of quantitative data, creating a
badania społecznego, przeprowadzenia analizy program the activating local community, devising
prawnej dokumentów, analizy statystycznej
a commune or social campaign developmental
danych ilościowych, stworzenia programu
strategy. Can organize individual and team work
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

aktywizującego społeczność lokalną,
zaprojektowania strategii rozwoju gminy albo
kampanii społecznej. Potrafi organizować pracę
indywidualną i zespołową oraz zarządzać
zespołem. Potrafi komunikować się na
specjalistyczne tematy z różnymi grupami
odbiorców.
• działy HR; • jednostki samorządu; • firmy
prowadzące badania i kampanie społeczne; •
instytucje zajmujące się rynkiem pracy,
ubezpieczeniami, badaniem problemów i
zasobów środowisk lokalnych, zarządzaniem
środkami unijnymi; • media i branża PR; •
organizacje społeczne.
.

and can manage team work. Can communicate
on specialist topics with various groups of
recipients.

• HR departments; • local government units; •
firms conducting social research and campaigns;
• institutions dealing with the labor market,
insurance, researching problems and resources
of local communities, management of EU funds; •
media and PR industry.
.

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

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK.

Possibility of continuing education at doctoral
studies and obtaining a PQF/EQF level 8
qualification (PhD).

7.4. Pozostałe uwagi
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