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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Filologia romańska

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

French studies

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Neofilologii

Faculty of Modern Languages

3.2. Państwo/region

0231: Nauka języków, 0232: Literatura i
językoznawstwo (lingwistyka),
Polska,

0231: Language acquisition, 0232: Literature
and linguistics,
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
3.1. Dziedzina ISCED

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoba posiadająca ww. kwalifikację posiada
A person with the above qualification: has active
kompetencję językową czynną i bierną w
and passive language competence in French at
zakresie języka francuskiego na poziomie C1 wg the CEFR C1 level in both speech and writing,
ESOKJ w mowie i w piśmie oraz posługuje się w uses the selected specialist varieties of French
zakresie podstawowym wybranymi
(e.g. commercial French) in the basic scope and
specjalistycznymi odmianami języka
knows a second modern foreign language at the
francuskiego (np. język handlowy), ponadto zna B2 level according to CEFR; knows the literature,
drugi język obcy nowożytny na poziomie B2 wg culture and history of France and FrenchESOKJ. Absolwent zna literaturę, kulturę i
speaking countries (Canada, Switzerland,
historię Francji oraz krajów francuskojęzycznych Belgium); has knowledge about the political and
(Kanada, Szwajcaria, Belgia). Posiada wiedzę social problems of contemporary France and the
dotyczącą problemów politycznych i społecznych French-speaking cultural area; can analyse and
współczesnej Francji oraz francuskojęzycznego interpret literary texts thanks to mastering the
obszaru kulturowego. Dzięki opanowaniu
basic tools of literary research and can analyse
podstawowych narzędzi metodologii badań
selected language facts thanks to knowing the
literackich potrafi analizować i interpretować
methodology of linguistic research; has basic
teksty literackie, a dzięki znajomości metodologii research skills, including formulation and
badań językoznawczych potrafi analizować i
analysis of research problems, selection of
interpretować wybrane fakty językowe. Posiada research methods and tools, elaboration and
podstawowe umiejętności badawcze,
presentation of results, to the extent needed to
obejmujące formułowanie i analizę problemów participate in class discussions and prepare own
badawczych, dobór metod i narzędzi
works in the field of Roman studies; manifests an
badawczych, opracowanie i prezentację
attitude of openness to cultural differences and is
wyników w zakresie niezbędnym do udziału w able to communicate effectively in a multicultural
dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych environment, also using specialist terminology;
prac z zakresu romanistyki. Absolwent przejawia can plan and organise individual and team work
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

postawę otwartości na różnice kulturowe oraz
and cooperate with other people as part of
komunikuje się w środowisku wielokulturowym teamwork.
także z użyciem specjalistycznej terminologii.
Potrafi organizować i planować prace
indywidualną oraz w zespole, a także
współpracuje z innymi osobami w ramach prac
zespołowych.
Absolwent może podjąć pracę w zawodzie
Graduates can work as translators or interpreters
tłumacza oraz w firmach z francuskim kapitałem, and as employees of companies with French
głównie na stanowiskach związanych z
capital, especially in the positions related to
zarządzaniem zasobami ludzkimi lub
human resources or training. Graduates who
szkoleniami. Absolwenci, którzy zrealizowali
have completed a teaching methodology module
moduł metodyczny mogą zostać zatrudnieni jako can work as teachers of French.
nauczyciele języka francuskiego.
Absolwent wyposażony zostaje w tzw.
The graduate is equipped with the so-called key
kompetencje kluczowe (key competencies), takiecompetencies, such as flexibility of thinking,
jak elastyczność myślenia, kreatywność, kultura creativity, personal culture, openness to
osobista, odpowiedzialność, otwartość na
individual and cultural differences, ability to
różnice osobnicze i kulturowe, umiejętność
argue a point and ability to learn (savoirargumentacji, umiejętność uczenia się (ability to apprendre).
learn/savoir-apprendre).

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, ocena
programowa na kierunku filologia romańska w
2018 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 accreditation for the degree programme
Roman Philology by Polish Accreditation
Committee in 2018.

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

• Uprawnienia do wykonywania zawodu
nauczyciela w przedszkolach i szkołach
podstawowych (po ukończeniu modułu
metodycznego przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela); •
Uprawnienia egzaminatora DELF prim (po
ukończeniu modułu metodycznego).
• Realizacja modułu metodycznego dającego
uprawnienia do nauczania w przedszkolach i
szkołach podstawowych. Program modułu jest
zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn.
17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia
przygotowujących do wykonywania zawodu
nauczyciela; • Realizacja modułu metodycznego
dającego uprawnienia egzaminatora DELF prim.

• Right to work as a teacher in kindergartens and
primary schools, after completing a teaching
methodology module preparing for the teaching
profession; • Right to work as a DELF prim
examiner, after completing a methodology
module.
• Completion of the teaching methodology
module giving a graduate the right to teach
French in kindergartens and primary schools.
The curriculum of the module is in line with
Regulation of the Ministry of Science and Higher
Education of 17 Jan. 2012 on the standards of
education preparing for the teaching profession;
• Completion of the DELF module giving a
graduate the right to work as a DELF prim
examiner.

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,
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7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

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.

7.4. Pozostałe uwagi
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