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Opis zakładanych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku studiów: Politologia
Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony
kierunek studiów: obszar nauk społecznych
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Profil kształcenia: Profil ogólnoakademicki
Symbol

Opis zakładanych efektów

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla obszaru
nauk
społecznych
Wiedza

K_W01

Posiada poszerzoną wiedzę o charakterze nauk o polityce i ich
miejscu w systemie nauk społecznych oraz relacjach do innych
nauk

S2A_W01

K_W02

Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i sposobach
funkcjonowania poszczególnych instytucji politycznych w
wymiarze polskim, europejskim i globalnym

S2A_W02

K_W03

Zna podstawowe wzorce naukowości, podejścia badawcze
oraz terminologię obowiązującą w naukach o polityce

S2A_W06

K_W04

Zna i rozumie główne kierunki i ewolucję myśli politycznej w
wymiarze polskim, europejskim i światowym

S2A_W08

K_W05

Wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie procesy dotyczące
zmian struktur i instytucji społeczno-politycznych

S2A_W04
S2A_W03

K_W06

Posiada gruntowną wiedzę z perspektywy historycznej i
współczesnej o roli człowieka w życiu społecznym oraz jego
interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym

S2A_W04
S2A_W05
S2A_W09

K_W07

Ma szeroką wiedzę o normach politycznych i prawnych

S2A_W07

K_W08

Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu ochrony własności
intelektualnej

S2A_W10

K_W09

Ma usystematyzowaną wiedzę z zakresu organizacji instytucji
społeczno-politycznych oraz przedsiębiorczości w obszarze
ich funkcjonowania

S2A_W11

K_W10

Gruntownie zna i rozumie metody i narzędzia pozwalające
badać, opisywać i wyjaśniać procesy społeczno-polityczne

S2A_W06
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K_W11

Posiada poszerzoną wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich
organizacji politycznej

S2A_W03

K_W12

Ma szeroką wiedzę na temat instytucji społeczno-politycznogospodarczych i sposobów zarządzania polityką

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04

K_W13

Posiada poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania systemów S2A_W02
medialnych w Europie i na świecie oraz podstawowych
S2A_W03
mechanizmów komunikowania politycznego
Umiejętności

K_ U01

Potrafi twórczo interpretować zjawiska społeczno-polityczne
oraz prawne i ekonomiczne

K_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną do
S2A_U02
analizowania oraz formułowania własnych opinii i wyjaśniania S2A_U07
mechanizmów zachowań człowieka i grup społecznych w
życiu publicznym

K_ U03

Potrafi samodzielnie opisywać i wyjaśniać rolę struktur
społeczno-politycznych we współczesnym państwie i świecie
oraz stawiać proste hipotezy oraz tworzyć strategie
argumentacyjne

S2A_U03

K_ U04

Potrafi w sposób krytyczny i samodzielny wytłumaczyć rolę
państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa oraz
w sposób analityczny zidentyfikować kompetencje instytucji
społeczno-politycznych

S2A_U01

K_ U05

Potrafi krytycznie posługiwać się założeniami podejść
badawczych do wskazania mocnych i słabych stron teorii
naukowych oraz badań w naukach o polityce

S2A_U04

K_ U06

Potrafi samodzielnie posługiwać się systemem normatywnym
oraz twórczo interpretować podstawowe reguły i normy
prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społecznopolitycznych i gospodarczych w wymiarze polskim i
międzynarodowym

S2A_U05

K_ U07

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania
problemów związanych z pracą w różnych instytucjach
publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach oraz określić
stopień przydatności zdobytej wiedzy

S2A_U06

K_ U08

Posiada pogłębioną umiejętność analizowania społecznych
mechanizmów życia politycznego, postrzegania zjawisk
politycznych w szerokim kontekście społeczno-kulturowym
przy użyciu określonej metody badawczej

S2A_U08

K_ U09

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac
pisemnych w języku polskim oraz w jednym z wybranych
języków obcych, z wykorzystaniem metodologii właściwej dla

S2A_U09
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S2A_U01
S2A_U08

nauk o polityce
K_ U10

Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w
języku polskim oraz w jednym z wybranych języków obcych,
z wykorzystaniem metodologii właściwej dla nauk o polityce

S2A_U10

K_ U11

Posiada umiejętności językowe, uwzględniające terminologię
politologiczną, zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

S2A_U11

K_U12

Posiada umiejętność samodzielnego tworzenia strategii
argumentacyjnej oraz formułowania własnych opinii i
poglądów

S2A_U06
S2A_U10

K_U13

Potrafi analizować i interpretować treści przekazu medialnego
oraz ich wykorzystania w debacie i działalności publicznej

S2A_U06

Kompetencje społeczne
K_K01

Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia
zawodowego oraz potrafi inspirować do tego innych

S2A_K01
S2A_K02

K_ K02

Ma pogłębioną świadomość różnic punktów widzenia,
determinowanych odmiennym podłożem politycznym,
kulturowym i społecznym

S2A_K03

K_ K03

Ma ugruntowaną świadomość znaczenia zachowywania się w
sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz
działalności publicznej

S2A_K03
S2A_K04

K_ K04

Jest przygotowany do samodzielnego 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

S2A_K05
S2A_K04

K_ K05

Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi

S2A_K07

K_ K06

Uczestniczy w życiu społeczno-politycznym oraz jest
przygotowany do monitorowania i stosowania procedur
ewaluacyjnych w sferze publicznej

S2A_K07

K_ K07

Ma świadomość potrzeby partycypacji w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego

S2A_K06
S2A_K05
S2A_K02

K_ K08

Potrafi myśleć w sposób samodzielny i twórczy oraz działać w
sposób przedsiębiorczy

S2A_K07
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