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KLASYFIKACJA ISCED
I – INFORMACJE OGÓLNE
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Wydział

Wydział Teologiczny
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Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Teologiczny

3

Nazwa kierunku studiów

italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
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Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar: obszar nauk humanistycznych,
Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk teologicznych,
Dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, historia sztuki,
filozofia, dziedzina nauk teologicznych,
Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk humanistycznych (100%)

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Studia pierwszego stopnia na kierunku italianistyka z elementami studiów
nad chrześcijaństwem pozwalają na uzyskanie praktycznej umiejętności
biegłego posługiwania się językiem włoskim. Umożliwiają zdobycie
wielostronnej wiedzy o języku, historii, geografii i religii Włoch, a także
elementów ogólnej wiedzy o chrześcijaństwie. Studia te są prowadzone
wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Uniwersytet w Bari (Włochy). W
trakcie studiów istnieje możliwość odbycia częściowych studiów
zagranicznych (semestr) w ramach programu Erasmus na uczelniach we
Włoszech (Bari, Triest, Mediolan, Florencja, Rzym, Katania i in.).
Absolwent kierunku może podejmować pracę w różnorodnych dziedzinach
życia związanych z obszarem języka i kultury włoskiej. Może animować
kontakty polsko-włoskie w zakresie działań wspólnych Unii Europejskiej;
uczyć języka włoskiego w Polsce i języka polskiego we Włoszech (w
szkołach - po zdobyciu wymaganego przygotowania nauczycielskiego);
pracować w biurach turystycznych w obu krajach, w ośrodkach dla
emigrantów itp.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent kierunku jest przygotowany do kontynuacji kształcenia
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Możliwości dalszego kształcenia:

na studiach drugiego stopnia - zwłaszcza na tym samym kierunku lub na
kierunkach pokrewnych. Studia dają znajomość języka w takim stopniu, że
absolwent może podjąć dalszą naukę w Uniwersytecie w Bari. Absolwenci
będą też mogli, w oparciu o uzyskaną wiedzę, uczestniczyć w projektach
badawczych realizowanych w Uniwersytecie w Bari.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Prowadzenie kierunku italianistyka z elementami studiów nad
chrześcijaństwem na Uniwersytecie Szczecińskim wpisuje się w jego misję
i strategię rozwoju, zgodnie z następującymi ideami Uczelni zapisanymi w
"Strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020":
* Uczelnia stawia sobie za cel "oparte na wzajemnym szacunku i w
poczuciu solidarności budowanie samorządnej wspólnoty uczonych
różnych dyscyplin, studentów, doktorantów, kadry administracyjnej,
działających w poczuciu pełnienia wyjątkowej służby społecznej dla dobra,
mądrości, wolności i prawdy".
* Realizacja tej misji nadrzędnej przebiegać ma "w duchu demokracji,
dialogu i tolerancji oraz poszanowania godności ludzkiej, a przede
wszystkim wolności badań naukowych i treści nauczania. Obejmować
będzie szeroki zakres nauk: humanistycznych, społecznych,
przyrodniczych i ścisłych. Bogata i różnorodna oferta kształcenia zostanie
dostosowana do wyzwań współczesności, zgodnie z wymogami oraz
standardami europejskimi i światowymi".
* "Uniwersytet silniej otwierać się będzie na współpracę ze szczecińskimi i
krajowymi uczelniami oraz na kooperację z najbliższym otoczeniem
społecznym [...], jak i na kontakty międzynarodowe, poszukując obszarów
synergii".
* Uczelnia zamierza "przygotowywać kadry rozumiejące otaczający świat,
świadome własnych zdolności i talentów, posiadające umiejętności
współdziałania dla dobra powszechnego oraz odpowiedzialności za losy
ojczyzny i świata".
* Chce dążyć do "umiejętnego pogodzenia tego, co lokalne i powszechne,
osobiste i uniwersalne. Szczególna historia i położenie Uczelni wymaga
rozumienia ducha tolerancji i chęci poznawania odmiennych kultur, religii,
idei i obyczajów. Różnorodność stanowi szansę na odegranie doniosłej roli
pomostu między Polską a Niemcami, regionem Morza Bałtyckiego, Europą
i całym światem".
* "Uniwersytet będzie rozwijać różnorodne formy kształcenia, w tym studia
interdyscyplinarne, wspólne programy studiów (z innymi wydziałami oraz
uczelniami w Polsce i za granicą)".
* "Uniwersytet w większym niż dotychczas zakresie wykorzysta zasoby i
potencjał kształcenia językowego".
* "Badania podstawowe w fizyce, matematyce, przyrodzie, naukach o
ziemi, w naukach prawnych, ekonomicznych, w szeroko rozumianej
humanistyce, filologii, teologii mogą być dobrym wkładem Uczelni i jej kadr
w poprawę konkurencyjności polskiej nauki".
Prowadzenie kierunku italianistyka z elementami studiów nad
chrześcijaństwem na Wydziale Teologicznym wynika też z założeń i celów
tegoż Wydziału, sformułowanymi w "Regulaminie Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego":
* "Zakres badań naukowych i kształcenia studentów rozciąga się na nauki
teologiczne, filozoficzne i humanistyczne [...]".
* Do zadań Wydziału należy między innymi "kształcenie ludzi świeckich do
podejmowania się różnych zadań zawodowych, podejmowania pracy,
zgodnie z kierunkiem studiów i wymaganiami pracodawcy; [...]
przygotowywanie samodzielnych pracowników naukowych; prowadzenie
badań naukowych w zakresie dyscyplin humanistycznych [...]".
* "Oprócz teologii na Wydziale prowadzone są studia na kierunkach: nauki
o rodzinie oraz italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem".
* "Studia z [...] italianistyki z elementami studiów nad chrześcijaństwem są
prowadzone zgodnie z systemem bolońskim".
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

12

Wymagania wstępne:

* "Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem jest
prowadzona w ramach [studiów] pierwszego stopnia - do licencjatu
zawodowego. Jest przewidziane rozszerzenie studiów z italianistyki na
stopień drugi - do magisterium".
Oferta edukacyjna skierowana jest do wszystkich absolwentów szkół
średnich, którzy są zainteresowani zdobyciem - poprzez studia
akademickie - praktycznej umiejętności biegłego posługiwania się językiem
włoskim oraz pragną poznać bliżej kulturę i historię Włoch, jednocześnie
zaś przejawiają zainteresowanie religią chrześcijańską, zwłaszcza w jej
aspekcie historyczno-kulturowym.
Kandydaci na studia (pierwszego stopnia) nie muszą zdawać egzaminów
wstępnych; nie jest też od nich wymagana wstępna znajomość języka
włoskiego. Przyjmowani są na drodze konkursu na podstawie punktów /
ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów zdawanych w
formie pisemnej: brane są pod uwagę wyniki z egzaminu z języka
polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz z dowolnie wybranego przez
kandydata trzeciego przedmiotu maturalnego. Te wyniki ze świadectwa
maturalnego przeliczane są według specjalnego algorytmu (jednolitego dla
całej Uczelni), a następnie według nich ustala się listę przyjętych
kandydatów w ramach ustalonego na dany rok limitu przyjęć.
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