Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/2019
Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział Nauk Politycznych

Kierunek studiów:

Politologia

Poziom kształcenia:

Studia drugiego stopnia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Poziom 7

Profil kształcenia:

Praktyczny

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

Magister

Przyporządkowanie

Obszar nauk społecznych

kierunku

do

obszaru kształcenia

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe lub dziedziny sztuki i Obszar/Obszary: nauk społecznych
dyscypliny artystyczne, do których odnoszą się efekty Dziedzina/Dziedziny: nauk
społecznych
kształcenia dla kierunku studiów:
Dyscyplina/Dyscypliny: nauki o
polityce
Koncepcja i cele kształcenia(w tym opis sylwetki absolwenta):
Podstawowymi treściami które stanowią podstawę kształcenia na kierunku Politologia jest wiedza
ogólna z dziedziny nauk społecznych. Głównym celem nauczania jest przygotowanie absolwenta do
podejmowania różnych zawodów i ról społecznych, a także kształtowanie świadomości w dziedzinie
procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych oraz kulturowych. Istotnym celem kształcenia na
kierunku jest uświadomienie studentom o ciągłej potrzebie uczenia się przez całe życie. Zmienność
procesów i zjawisk, które definiują funkcjonowanie świata, a które znajdują w centrum uwagi politologii,
wymaga ciągłego aktualizowania swojej wiedzy.
Proces kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia jest skoncentrowany przede wszystkim na
przekazywaniu pogłębionej wiedzy z zakresu politologii. Absolwenci kierunku dysponują wiedzą
społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturową, a poprzez realizację specjalności, określonymi
umiejętnościami oraz dodatkowymi kwalifikacjami. Istotnym elementem procesu kształcenia jest
wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające mu na identyfikacje procesów w
skomplikowanej rzeczywistości polityczno-społecznej oraz wskazywanie czynników zmiany, konieczne
do właściwego prognozowania zjawisk politycznych.
Absolwent studiów drugiego stopnia może znaleźć zatrudnienie w administracji państwowej i
samorządowej, instytucjach europejskich, sektorze organizacji pozarządowych, ośrodkach analitycznych,
organizacjach partyjnych oraz biurach poselskich. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają również
zatrudnienie w sektorze prywatnym. Zdobyte w toku kształcenia umiejętności oraz rozumienie procesów
i zjawisk politycznych, pozwoli absolwentowi podejmować profesjonalne relacje z mediami,

przedstawicielami świata polityki i gospodarki.
Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i
studiów podyplomowych w różnych obszarach nauk, a w szczególności w obszarze nauk społecznych i
humanistycznych.
Praktyki zawodowe:
Studia drugiego stopnia na kierunku POLITOLOGIA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
obejmują praktyki zawodowej.
Efekty kształcenia:
Symbol

Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:
WIEDZA: absolwent zna i rozumie

K_W01

zaawansowaną terminologię oraz złożone teorie oraz metodologię badań w zakresie
nauk o polityce oraz zależność między nimi

K_W02

w pogłębionym stopniu charakter nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o
polityce, ich miejscu w systemie nauk, relacjach do innych nauk społecznych oraz
trendy rozwojowe

K_W03

relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali krajowej,
międzynarodowej, w tym na temat funkcjonowania organizacji międzynarodowych
oraz procesów globalizacji

K_W04

w pogłębionym stopniu rolę człowieka w życiu społecznym i politycznym oraz
struktury i zasady ich funkcjonowania

K_W05

zna pojęcia i zasady obowiązujące w zarządzaniu zasobami własności intelektualnej,
w tym ochrony prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

K_U01

prognozować i modelować złożone zjawiska społeczne i procesy społeczne oraz ich
praktyczne skutki, w tym przede wszystkim zjawiska polityczne

K_U02

stosować odpowiednie metody i narzędzia na zaawansowanym poziomie w
rozwiązywaniu problemów właściwych dla nauk o polityce

K_U03

wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów wynikających z pracy
zawodowej, w tym z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych

K_U04

komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk o polityce, w
tym w języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

K_U05

samodzielnie planować i realizować proces samokształcenia i ukierunkowywać innych
w tym zakresie

K_U06

prowadzić debatę

K_U07

kierować przedsięwzięciami zespołowymi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

K_K01

zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie rozwiązywania
praktycznych problemów w życiu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem
problemów z obszaru nauk o polityce

K_K02

krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych informacji z zakresu nauk o
polityce

K_K03

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

K_K04

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

K_K05

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K06

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego
Spis przedmiotów:

Program studiów drugiego stopnia przewiduje realizację 28 przedmiotów w tym 10 egzaminów, 14 zaliczeń
na ocenę oraz 4 zaliczenia bez oceny. Student ma obowiązek wzięcia udziału we wszystkich zaliczeniach
i egzaminach objętych programem studiów dla danego semestru. Zaliczenie danego semestru ma miejsce
tylko wtedy gdy student uzyska oceny pozytywne ze wszystkich przedmiotów występujących w programie
studiów dla danego semestru oraz zaliczy wszystkie inne zajęcia, w tym nie podlegające ocenie (np.
praktyka zawodowa) dla tego semestru. Warunkiem rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie 30
punktów ECTS.
1 ROK 1 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

1.

Ruchy społeczne

zaliczenie na ocenę

5

2.

Historia instytucji politycznych

egzamin

6

3.

Socjologia polityki

egzamin

6

4.

Filozofia i etyka polityki

egzamin

5

5.

Wielkie religie świata

zaliczenie na ocenę

4

6.

Ochrona praw człowieka

zaliczenie na ocenę

4

1 ROK 2 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

7.

Teoria polityki

egzamin

5

8.

PDW: Nurty badań politologicznych/ Metodologia
badań politologicznych

zaliczenie na ocenę

4

9.

Psychologia polityki

egzamin

5

egzamin

5

10. PDW: Prawa i wolności europejskie/ Prawo europejskie
11.

Komunikowanie polityczne

zaliczenie na ocenę

4

12.

Służba cywilna

zaliczenie na ocenę

4

13.

Przedmiot specjalnościowy

zaliczenie na ocenę

3

2 ROK 3 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

14.

Decydowanie polityczne

zaliczenie na ocenę

5

15.

PDW: Współczesne teorie polityczne/ Współczesna
myśl polityczna

egzamin

6

16.

Rewolucje w dziejach ludzkości

egzamin

4

17.

Lobbing w polityce

zaliczenie na ocenę

4

18.

Kryzysy w UE

zaliczenie na ocenę

3

19.

Przedmiot specjalnościowy

zaliczenie na ocenę

3

20.

Seminarium magisterskie

zaliczenie bez oceny

5

2 ROK 4 SEMESTR
LP.
21.

PRZEDMIOT
PDW: Nowe media i polityka/ Społeczeństwo
informacyjne

22.

Przedmiot specjalnościowy

23.
24.

PDW: Mocarstwa we współczesnym świecie/
Zorganizowana przestępczość a państwo
PDW: Doradztwo politologiczne/ Rozwój zawodowy
człowieka

Forma zaliczenia

ECTS

egzamin

6

zaliczenie na ocenę

3

zaliczenie na ocenę

5

zaliczenie na ocenę

5

25.

Seminarium magisterskie

zaliczenie bez oceny

7

26.

Język obcy (B2+)

egzamin

4
SUMA

120

