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Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017/2018
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Kierunek studiów:
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Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

Licencjat

Przyporządkowanie

kierunku

do

obszaru kształcenia

Obszar nauk społecznych

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe lub dziedziny sztuki i Obszar/Obszary: nauk społecznych
dyscypliny artystyczne, do których odnoszą się efekty Dziedzina/Dziedziny: nauk społecznych
Dyscyplina/Dyscypliny: nauki o
kształcenia dla kierunku studiów:
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 pierwszego stopnia jest skoncentrowany przede wszystkim na
przekazywaniu zaawansowanej wiedzy z zakresu politologii. W efekcie studenci i 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 pierwszego 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 pierwszego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i
studiów podyplomowych w różnych obszarach nauk, a w szczególności w obszarze nauk społecznych i
humanistycznych.
Praktyki zawodowe:
Studia pierwszego stopnia na kierunku POLITOLOGIA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie
obejmują praktyki zawodowej.
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Efekty kształcenia:
Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów
Politologia
– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
absolwent:
WIEDZA
posiada wiedzę o charakterze nauk o polityce, ich genezie i rozwoju,
miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk
zna podstawowe podejścia badawcze, teorie oraz terminologię
obowiązującą w naukach o polityce
posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania oraz
procesach zmian poszczególnych instytucji politycznych w
wymiarze polskim, europejskim i światowym
posiada wiedzę o głównych kierunkach i ewolucji myśli politycznej
w wymiarze polskim, europejskim i światowym
posiada wiedzę o społecznych podstawach polityki oraz procesach
społeczno-politycznych w wymiarze indywidualnym i grupowym
posiada wiedzę na temat ekonomicznych podstaw zjawisk
politycznych
posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej o roli
człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcjach z najbliższym
otoczeniem społecznym
posiada wiedzę o normach politycznych i prawnych
posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemów medialnych w
Europie i na świecie oraz podstawowych mechanizmów
komunikowania politycznego
posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej
posiada wiedzę z zakresu organizacji instytucji społecznopolitycznych oraz form przedsiębiorczości w obszarze ich
funkcjonowania
zna metody i narzędzia pozwalające badać i opisywać procesy
społeczno- polityczne
posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji
politycznej
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne
oraz prawne i ekonomiczne
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do
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analizowania oraz wyjaśniania mechanizmów zachowań człowieka i
grup społecznych w życiu publicznym
potrafi opisywać i wyjaśniać rolę organizacji społeczno-politycznych
w wymiarze polskim, europejskim i globalnym
potrafi wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu
społeczeństwa oraz umie określić kompetencje instytucji społecznopolitycznych
potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy
zjawisk politycznych oraz zilustrować związki między zjawiskami
demograficznymi, a procesami politycznymi i gospodarczymi
potrafi posługiwać się podstawową terminologią nauk o polityce a
także rozpoznawać i stosować terminologię właściwą dla
poszczególnych podejść w naukach o polityce
potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować
podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz
instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów
związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych,
organizacjach i przedsiębiorstwach
posiada umiejętność analizowania społecznych mechanizmów życia
politycznego i postrzegania zjawisk politycznych w szerokim
kontekście społeczno-kulturowym
posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w
języku polskim z wykorzystaniem metodologii właściwej dla
studiowanego kierunku
posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku
polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych, z
wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk o polityce
posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię nauk o
polityce
potrafi analizować i porównywać różne nurty myśli politycznej oraz
tłumaczyć mechanizmy ciągłości i zmiany w myśleniu i działaniu
politycznym w perspektywie historycznej i współczesnej w
wymiarze polskim, europejskim światowym
potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego oraz
ich wykorzystania w debacie i działalności publicznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu
publicznym, a także w zespołach realizujących cele społeczne,
polityczne i obywatelskie
ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych
odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym
ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób
profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności
publicznej
jest przygotowany do rozstrzygania dylematów związanych z
wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w
tym w organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz
innych organizacjach krajowych i międzynarodowych
jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi
jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur
ewaluacyjnych w sferze publicznej
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ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego
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Spis przedmiotów:
Program studiów pierwszego stopnia przewiduje realizację 48 przedmiotów w tym 21 egzaminów, 21 zaliczeń
na ocenę oraz 6 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.

Nauka o państwie i prawie

egzamin

6

2.

Nauka o polityce I

zaliczenie bez oceny

2

3.

Najnowsza historia polityczna

egzamin

5

4.

Psychologia

egzamin

5

5.

Socjologia

egzamin

5

6.

Geografia polityczna

zaliczenie na ocenę

4

7.

Cywilizacja europejska

zaliczenie na ocenę

3

1 ROK 2 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

8.

Nauka o polityce II

egzamin

4

9.

Najnowsza historia polityczna Polski XX wieku

egzamin

5

10.

System polityczny RP I

zaliczenie bez oceny

2

11.

Filozofia

egzamin

5

12.

Organizacja i zarzadzanie

zaliczenie na ocenę

5

13.

System prawa RP

zaliczenie na ocenę

3

14.

PDW (SPECJALNOŚĆ)

zaliczenie na ocenę

3

15.

PDW: Język obcy (B2)

zaliczenie na ocenę

2

16.

BHP

zaliczenie na ocenę

1

2 ROK 3 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

17.

Myśl polityczna I

zaliczenie bez oceny

1

18.

Systemy polityczne I

zaliczenie bez oceny

1

19.

System polityczny RP II

egzamin

6

20.

Integracja europejska

egzamin

3

21.

Marketing polityczny

zaliczenie na ocenę

5

22.

Stosunki Międzynarodowe (MSP)

egzamin

6

23.

Ekonomia

egzamin

6

24.

PDW (SPECJALNOŚĆ)

zaliczenie na ocenę

2

2 ROK 4 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

25.

Myśl polityczna II

egzamin

5

26.

Systemy polityczne II

egzamin

5

27.

Stosunki Międzynarodowe (MSP)

egzamin

4

zaliczenie na ocenę

4

zaliczenie na ocenę

2

28. PDW: Antropologia społeczno-polityczna/ Antropologia
Organizacje międzynarodowe a polityka promocji
29.
demokracji
30.

PDW (SPECJALNOŚĆ)

zaliczenie na ocenę

2

31.

PDW: Język obcy (B2)

egzamin

4

32.

Ochrona własności intelektualnej

zaliczenie na ocenę

4

3 ROK 5 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

33.

Partie i systemy partyjne

egzamin

4

34.

Polityka społeczna i gospodarcza

egzamin

4

35.

Statystyka i demografia

egzamin

4

36.

PDW: Problemy współczesnej polityki /Konflikty i
migracje we współczesnym świecie

zaliczenie na ocenę

3

37.

Podstawy komunikowania politycznego

zaliczenie na ocenę

3

38.

Problemy globalizacji

zaliczenie na ocenę

3

39.

PDW (SPECJALNOŚĆ)

zaliczenie na ocenę

3

40.

Seminarium dyplomowe

zaliczenie bez oceny

3

41.

pdw: Prawo pracy/ Prawo reklamy

zaliczenie na ocenę

3

3 ROK 6 SEMESTR
LP.

PRZEDMIOT

Forma zaliczenia

ECTS

42.

Administracja publiczna

egzamin

5

43.

Samorząd i polityka lokalna

egzamin

5

44.

Stosunki Międzynarodowe (MSG)

egzamin

6

45.

Międzynarodowe stosunki kulturalne

zaliczenie na ocenę

3

46.

PDW (SPECJALNOŚĆ)

zaliczenie na ocenę

3

47.

Seminarium dyplomowe

zaliczenie bez oceny

6

48.

Technologie informacyjne

zaliczenie na ocenę

2

SUMA

180

