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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Historia i kultura Żydów

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Jewish Studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Historyczny

Faculty of History

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

Osoba posiadająca ww. kwalifikację posiada
A person with the above qualification: has
wiedzę o historii, kulturze i religijności Żydów od knowledge about the history, culture and
czasów najdawniejszych do współczesności.
religiosity of Jews from the earliest times to the
Absolwent dzięki znajomości języka jidysz oraz, present; is prepared to work with source
w nieco mniejszym stopniu, języka hebrajskiego materials thanks to the knowledge of Yiddish and
jest przygotowany warsztatowo do pracy z
to a lesser extent Hebrew; can search, select,
materiałami źródłowymi. Potrafi wyszukiwać,
critique, analyse and interpret historical source
selekcjonować, krytykować, analizować i
materials, which allows for independent research
interpretować historyczne materiały źródłowe, work; can independently create various scientific
dzięki czemu jest zdolny do samodzielnej pracy and popular science texts; can present the
badawczej. Tworzy samodzielnie różne formy
results of own research using modern
tekstów naukowych i popularnonaukowych.
presentation methods and specialist terminology
Przedstawia wyniki swoich badań za pomocą
in Polish; perceives and understands the
nowoczesnych metod prezentacji i z
presence of elements of other scientific
wykorzystaniem fachowej terminologii w języku disciplines in the work of a researcher studying
polskim. Dostrzega i rozumie obecność
the history and culture of Jews; understands and
elementów innych dyscyplin naukowych w pracy appreciates the contribution of the Jewish culture
badacza zajmującego się dziejami i kulturą
to the culture of Poland and Europe. Apart from
Żydów. Absolwent rozumie i docenia wkład
the knowledge and competences related to
kultury żydowskiej w kulturę Polski i Europy.
Jewish studies, the graduate has skills that are
Niezależnie od wiedzy i kompetencji
useful in other careers, namely: • effective data
badawczych związanych z obszarem
acquisition and verification skills; • effective
zainteresowań judaistyki, absolwent posiada
writing skills; • ability to work in a group; • ability
umiejętności przydatne w innych zawodach: •
to organise and plan individual and team work; •
umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich ability to work independently; • analytical skills; •
weryfikacji; • umiejętność sprawnego pisania; • ability to work in a multicultural environment; •
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

umiejętność pracy w grupie; • umiejętność
organizowania i planowania pracy indywidualnej
oraz w zespole; • umiejętność samodzielnej
pracy; • umiejętności analityczne; • umiejętność
pracy w środowisku wielokulturowym; •
umiejętność posługiwania się językiem obcym
nowożytnym na poziomie B2 wg ESOKJ.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy
w różnych instytucjach, takich jak ośrodki
badawcze, muzea, wydawnictwa, archiwa,
szkoły i organizacje społeczne, zwłaszcza tych,
które koncentrują się na badaniu i
upowszechnianiu wiedzy o historii i kulturze
Żydów, budowaniu bliskich relacji między
społecznością polską i żydowską oraz
przełamywaniu uprzedzeń na tle wyznaniowym
czy narodowościowym.

ability to use a modern foreign language at the
B2 level according to CEFR.

Graduates are prepared to take up employment
in various institutions, such as research centres,
museums, publishing houses, archives, schools
and social organisations, especially those that
focus on researching and disseminating
knowledge about the history and culture of Jews,
building close relations between the Polish and
Jewish communities and overcoming prejudices
against a denominational or national
background.

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 Historycznego w 2013
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 History by Polish Accreditation Committee in
2013.

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 trakcie studiów studenci odbywają
During studies, students are required to
programu studiów istotnych ze względu na obowiązkowe praktyki zawodowe. Celem praktykcomplete an obligatory professional internship.
kompetencje absolwenta
jest ułatwienie absolwentom wchodzenia na
The aim of the internship is to facilitate entry to
rynek pracy dzięki zdobyciu pierwszego
the labour market by offering students their first
doświadczenia zawodowego, sprawdzeniu
professional experience, as well as a chance to
swojej wiedzy w praktycznym działaniu,
test their knowledge in practice, get acquainted
poznaniu warunków pracy w różnego rodzaju
with working conditions in various environments
środowiskach oraz ocenie możliwości realizacji and test the feasibility of achieving own career
własnych planów zawodowych.
plans.
7.2. Forma prowadzenia studiów
Studia stacjonarne,
Full-time,
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility to continue education at master
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.
W trakcie studiów studenci dwukrotnie
During studies, students take part in two
uczestniczą w objazdach naukowych –
scientific tours or field trips aimed at learning
wyprawach terenowych mających na celu
about material monuments related to the history
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poznanie zabytków materialnych związanych z and culture of Jews. The tour organised in the
historią i kulturą Żydów. Celem objazdu na
second year of studies is specifically aimed at
drugim roku studiów jest nauczenie się
teaching students how to ‘read’ the landscape to
„odczytywania” krajobrazu, dostrzegania zmian recognise human-made changes (roads,
dokonanych przez człowieka (drogi,
fortifications, shaping of greenery), interpret
obwarowania, kształtowanie zieleni),
architectural monuments and symbolism of
interpretowania zabytków architektury i symboliki iconographic representations, and recognise
przedstawień ikonograficznych, rozpoznawania architectural and decorative styles.
stylów architektonicznych i zdobniczych.
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