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PROGRAM STUDIÓW
POLITOLOGIA studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2019-2020

Część A) programu studiów

Efekty uczenia się
Wydział prowadzący studia:

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Kierunek, na którym są prowadzone studia:
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości
Politologia
programu studiów a zwłaszcza do zakładanych
efektów uczenia się)
Poziom studiów:
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite
studia magisterskie)

Studia drugiego stopnia

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:
(poziom 6, poziom 7)

Poziom 7

Profil studiów:
(ogólnoakademicki, praktyczny)

Ogólnoakademicki

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:

Magister

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny
naukowej lub artystycznej (dyscyplin), do
których odnoszą się efekty uczenia się:
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów
do więcej niż 1 dyscypliny, wskazuje się dyscypliny
(malejąco wg udziału %); jako pierwszą wykazuje
się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się

Dziedzina nauk społecznych:
1) Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji
(91,7%)

Symbol

Dziedzina nauk humanistycznych:
1) Dyscyplina: Filozofia (8,3%)
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się:
WIEDZA

K_W01

Ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o
polityce i administracji, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych

K_W02

Zna zaawansowaną terminologię, złożone teorie oraz metodologię badań w zakresie nauk o
polityce

K_W03

Zna relacje między strukturami i instytucjami społecznymi i politycznymi w skali krajowej,
międzynarodowej

K_W04

Posiada wiedzę o roli człowieka, grup w życiu społecznym i politycznym oraz o jego
interakcjach z otoczeniem społecznym

K_W05

Zna złożone zależności między myślą polityczną, doktrynami politycznymi oraz systemami
UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

Identyfikuje, interpretuje i wyjaśnia złożone zjawiska społeczne, w tym przede wszystkim
zjawiska polityczne

K_U02

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

K_U03

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów wynikających z pracy
zawodowej, z uwzględnieniem ICT

K_U04

Potrafi 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

Potrafi planować i realizować proces samokształcenia w stosunku do siebie i innych osób

K_U06

Potrafi posługiwać się systemami aksjologicznymi i normatywnymi, wykorzystując
rozumienie doktryn społeczno-politycznych do poznania i analizy rzeczywistości politycznej

K_U07

Potrafi organizować, uczestniczyć i kierować przedsięwzięciami zespołowymi

K_U08

Potrafi analizować i prognozować procesy i zjawiska polityczne w kontekście nauk o polityce
i administracji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01

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

K_K02

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz odbierane informacji z zakresu nauk o polityce i
administracji

K_K03

Jest gotów do inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego w tym zakresie życia
politycznego

K_K04

Jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

K_K05

Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Efekty uczenia się obowiązują od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.

Efekty uczenia się zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów
Międzynarodowych w dniu 16.04.2019 r.

Dziekan
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK

