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Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i 

Studiów 

Międzynarodowych 

Kierunek studiów:  Politologia 

Poziom kształcenia: Studia I stopnia 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia 

(wraz z uzasadnieniem) Obszarem badawczym politologii, 

najogólniej rzecz ujmując, jest polityka, czyli całokształt zjawisk 

związanych ze sprawowaniem władzy politycznej. Politologia 

zajmuje się funkcją władzy w życiu społecznym oraz jej 

organizacją zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym.  

Politologia korzysta z bogatego warsztatu badawczego nauk 

społecznych.  

Nauki społeczne 

 

(1) Symbol (2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów I stopnia 

Kierunku politologia 

Profilu ogólonoakademickim 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

 

(3) Odniesienie do 

Efektów kształcenia w 

obszarze kształcenia 

(symbole) 

 WIEDZA  

K_W01 Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk 

społecznych, w tym przede wszystkim nauk o 

polityce, ich miejsce w systemie nauk i relacjach do 

innych nauk społecznych 

S1A_W01 

K_W02 Zna podstawowy aparat pojęciowy z zakresu nauk 

o polityce 

S1A_W01 

K_W03 Posiada podstawową wiedzę o państwie, władzy, 

polityce, administracji publicznej, prawie oraz 

instytucjach i strukturach ekonomicznych 

S1A_W02 

K_W04 Posiada wiedzę na temat relacji między strukturami 

i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali 

krajowej, międzykulturowej i międzynarodowej, w 

tym na temat funkcjonowania organizacji 

międzynarodowych oraz procesów globalizacji 

S1A_W03 

K_W05 Ma wiedzę z zakresu najnowszej historii 

powszechnej i Polski 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W04 

K_W06 Ma wiedzę na temat roli człowieka w życiu 

społecznym i politycznym oraz o jego interakcjach 

z otoczeniem społecznym.  Także w perspektywie 

historycznej. 

S1A_W05 

K_W07 Zna podstawowe metody i techniki badawcze w 

zakresie nauk społecznych 

S1A_W06 

K_W08 Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania 

się myśli politycznej i współczesnych doktryn 

politycznych 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W09 Posiada wiedzę na temat oraz rozumie zależności 

między myślą polityczną i doktrynami 

politycznymi a zmianami społecznymi i 

S1A_W07 

S1A_W08 



 2 

politycznymi 

K_W10 Posiada wiedzę na temat współczesnego 

społeczeństwa, grup społecznych, więzi 

społecznych, instytucji społecznych i politycznych 

oraz roli i miejsca jednostki w różnych strukturach 

społecznych 

S1A_05 

K_W11 Zna i rozumie normy i reguły (prawne, 

organizacyjne, moralne i etyczne) funkcjonowania 

instytucji  i systemów społecznych i politycznych 

oraz na różnych poziomach (lokalnym, 

państwowym, międzynarodowym)  

S1A_W07 

K_W12 Ma wiedzę na temat roli i funkcjonowania mediów 

masowych i komunikacji społecznej  we 

współczesnym społeczeństwie 

S1A_W07 

S1A_W08 

K_W13 Ma wiedzę z zakresu ochrony własności 

intelektualnej, w tym szczególnie prawa 

autorskiego 

S1A_W10 

K_W14 Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikacji 

społecznej, w tym z zakresu metod marketingu 

politycznego i PR  

S1A_W08 

K_W15 Posiada wiedzę na temat organizacji i 

funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno na 

szczeblu lokalnym, jaki krajowym i 

międzynarodowym.  

S1A_W03 

K_W16 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej 

wiedzę z zakresu nauk o polityce 

S1A_W11 

Umiejętności 

K_U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne, w tym 

przede wszystkim zjawiska polityczne 

S1A_U01 

K_U02 Potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i 

narzędzie badawcze do przeprowadzenia prostego 

projektu badawczego oraz znaleźć lub wytworzyć 

na podstawie własnego badania, odpowiednie ku 

dane.  

S1A_U02 

S1A_U04 

K_U03 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną i pozyskiwać dane dla stawiania, 

projektowania i rozwiązania określonych 

problemów badawczych 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U04 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania 

jednostki i zachowania zbiorowe w sferze 

politycznej 

S1A_U08 

K_U05 Posiada umiejętność krytycznego myślenia i 

wybierania trafnych propozycji rozwiązań 

konkretnych problemów 

S1A_U07 

K_U06 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz 

kompetencje społeczne w pracy zawodowej oraz w 

działalności publicznej  

S1A_U06 

K_U07 Potrafi zastosować zdobytą wiedzę oraz 

kompetencje społeczne uczestnicząc w dyskursie 

publicznym, potrafi argumentować i krytycznie 

oceniać argumenty adwersarzy 

S1A_U06 
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K_U08 Posługuje się systemami aksjologicznymi i 

normatywnymi, wykorzystując rozumienie doktryn 

społeczno-politycznych do poznania i analizy 

rzeczywistości politycznej.  

S1A_U05 

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania prac 

pisemnych (zaliczeniowych, referatów, pracy 

licencjackiej) w języku polskim oraz drobnych prac 

pisemnych w języku angielskim, wykorzystujących 

podstawowe ujęcia teoretyczne nauk o polityce, 

podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk 

społecznych oraz dobierając odpowiednie źródła 

S1A_U09 

K_U10 Posiada umiejętności przygotowania wystąpień 

ustnych (referatów i innych wystąpień publicznych) 

w języku polskim oraz w zakresie podstawowym w 

języku angielskim, wykorzystując 

wykorzystujących podstawowe ujęcia teoretyczne 

nauk o polityce, podstawową wiedzę z zakresu 

metodologii nauk społecznych oraz dobierając 

odpowiednie źródła 

S1A_U10 

K_U11 Posiada odpowiednie kompetencje językowe (j. 

angielski), zgodnie z wymaganiami określonymi 

dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Jakości Kształcenia 

S1A_U11 

Kompetencje społeczne 

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, 

pogłębienia wiedzy i wykształcenia nowych, 

pogłębionych umiejętności, a także ma świadomość 

potrzeby rozwoju osobistego 

S1A_K01 

S1A_K06 

K_K02 Pracować w grupie, jako odpowiedzialny członek 

zespołu 

S1A_K02 

K_K03 Ma świadomość, że badania społeczne muszą być 

prowadzone w zgodzie ze standardami etycznymi 

S1A_K04 

K_K04 Rozumie potrzebę profesjonalnego i etycznego 

zachowania w pracy zawodowej i działalności 

publicznej 

S1A_K03 

S1A_K04 

K_K05 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i 

instytucjach publicznych, w tym między innymi w 

administracji publicznej, organizacjach 

pozarządowych, partiach politycznych 

S1A_K04 

K_K06 Organizuje i zarządzać pracą zarówno swoją, jak i 

zespołu pracującego nad określonym projektem.  

S1A_K03 

K_K07 Jako członek zespołu przygotowującego projekt, 

uwzględnia prawne, ekonomiczne, społeczne i 

polityczne aspekty jego realizacji 

S1A_K05 

K_K08 Uzupełnia i udoskonala zdobytą wiedzę i 

umiejętności, jest otwarty na nowe spojrzenia 

S1A_K06 

K_K09 Broni swoich racji i przekonań w sposób kulturalny S1A_K02 

K_K10 Jest wystarczająco kreatywny, aby wnieść nowe 

wartości do pracy grupy 

S1A_K07 

 

Powyższe efekty kształcenia zostały pozytywnie zaakceptowane przez Radę Wydziału 

Politologii i Studiów Międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r. 

Efekty dotyczą naboru 2012/2013. 
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