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

Część B) Programu studiów
Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się
Wydział prowadzący studia:

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Kierunek na którym są prowadzone studia:
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a
zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)

Politologia

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

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 (zob. szczegółowe
wskaźniki – punktacji ECTS)
Forma studiów:
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

Dziedzina nauk społecznych:
1) Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji (91,7%)
Dziedzina nauk humanistycznych:
1) Dyscyplina: Filozofia (8,3%)
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Studia stacjonarne

Liczba semestrów:

4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym
poziomie:

120

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:

795

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

Magister

Wskazanie związku programu studiów z misją i strategią UMK:

Program realizuje cele kierunkowe zarysowane w Obszarze Kształcenia strategii
UMK:
1.
Umocnienie pozycji UMK jako jednego z czołowych ośrodków w Polsce
zapewniających najwyższą jakość kształcenia oraz doprowadzenie doistotnego
zwiększenia umiędzynarodowienia studiów (szczególnie cele operacyjne: 2.1.1.
Umocnienie pozycji UMK wśród polskich uczelni –utrzymanie miejsca w pierwszej
piątce uniwersytetów polskich i zdobycie miejsca w pierwszej dziesiątce polskich
uczelni wyższych; 2.1.4. Tworzenie oryginalnej oferty edukacyjnej, zgodnej z ideą
Procesu bolońskiego; 2.1.5. Ciągłe podnoszenie jakości nauczania).
2.
Pełniejsze uwzględnianie w ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy,
oczekiwań środowiska gospodarczego, instytucji samorządowych i organizacji
tworzących infrastrukturę społeczną regionu (szczególnie cel operacyjny 2.2.2.:
Pełniejsze uwzględnianie w ofercie edukacyjnej potrzeb rynku pracy, oczekiwań
środowiska gospodarczego, instytucji samorządowych i organizacji tworzących
infrastrukturę społeczną regionu).

Przedmioty/grupy zajęć wraz z zakładanymi efektami uczenia się
Grupy
przedmiotów

Przedmioty

Grupa
przedmiotów I:
teoretycznometodologiczne

Teoria polityki

Metodologia badań
politologicznych

Zakładane efekty
uczenia się

Formy i metody kształcenia
zapewniające osiągnięcie efektów uczenia się

Sposoby weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta

Absolwent zna i rozumie: w
pogłębionym stopniu
charakter nauk społecznych,
w tym przede wszystkim nauk
o polityce, ich miejscu w
systemie nauk i relacjach do
innych nauk społecznych;
zaawansowaną terminologię
oraz złożone teorie oraz
metodologię badań w zakresie
nauk o polityce; złożone
zależności między myślą
polityczną, doktrynami
politycznymi oraz systemami.
Potrafi posługiwać się
systemami aksjologicznymi i
normatywnymi,
wykorzystując rozumienie
doktryn społecznopolitycznych do poznania i
analizy rzeczywistości
politycznej. 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;
krytycznej oceny posiadanej
wiedzy oraz odbieranych
informacji z zakresu nauk o
polityce; myślenia i działania
w sposób przedsiębiorczy.

-- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy
- metoda dyskusji
- projekt badawczy grupowy
- pogadanka

- kolokwium zaliczeniowe
- egzamin pisemny/ustny
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i przygotowania
do zajęć
- ocena pracy pisemnej – raport z projektu
badawczego prowadzonego w grupach

Grupa
przedmiotów
II:
humanistyczne
Filozofia polityki

Etyka polityki

Historia instytucji
politycznych

Absolwent zna i rozumie:
relacje między strukturami i
instytucjami społecznymi i
politycznymi w skali
krajowej, międzynarodowej;
rolę człowieka, grup w życiu
społecznym i politycznym
oraz o jego interakcjach z
otoczeniem społecznym;
pojęcia i zasady
obowiązujące w zarządzaniu
zasobami własności
intelektualnej; złożone
zależności między myślą
polityczną, doktrynami
politycznymi oraz
systemami. Potrafi
identyfikować,
interpretować i wyjaśniać
złożone zjawiska społeczne,
w tym przede wszystkim
zjawiska polityczne;
stosować metody i narzędzia
na zaawansowanym
poziomie w rozwiązywaniu
problemów właściwych dla
nauk o polityce; posługiwać
się systemami
aksjologicznymi i
normatywnymi,
wykorzystując rozumienie
doktryn społecznopolitycznych do poznania i
analizy rzeczywistości
politycznej; analizować i
prognozować procesy i
zjawiska polityczne w
kontekście nauk o polityce.
Jest gotów do przestrzegania
i rozwijania zasad etyki

- wykład problemowy i informacyjny
- metoda konwersatoryjna

- kolokwium zaliczeniowe
- egzamin pisemny/ustny
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć

Socjologia polityki

Psychologia polityki

Komunikowanie polityczne
Grupa
przedmiotów
III: społeczny
kontekst
polityki
Decydowanie polityczne

Problemy globalne
współczesnego świata

Absolwent zna i rozumie:
relacje między strukturami i
instytucjami społecznymi i
politycznymi w skali
krajowej, międzynarodowej;
rolę człowieka, grup w życiu
społecznym i politycznym
oraz o jego interakcjach z
otoczeniem społecznym.
Potrafi: stosować metody i
narzędzia na
zaawansowanym poziomie
w rozwiązywaniu
problemów właściwych dla
nauk o polityce; posługiwać
się systemami
aksjologicznymi i
normatywnymi,
wykorzystując rozumienie
doktryn społecznopolitycznych do poznania i
analizy rzeczywistości
politycznej; analizować i
prognozować procesy i
zjawiska polityczne w
kontekście nauk o polityce.
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;
inicjowania działań na rzecz
środowiska społecznego w
tym zakresie życia
politycznego

- wykład
- metoda konwersatoryjna
- pokaz
- metoda symulacyjna
- pogadanka i opis
- metoda ćwiczeniowa
- metoda stolików eksperckich, giełda pomysłów,
SWOT

- kolokwium zaliczeniowe
- egzamin pisemny/ustny
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć
- ocena pracy pisemnej

Grupa
przedmiotów
IV A:
przedmioty
fakultatywne –
administracja i
zarządzanie w
instytucjach
publicznych
(do wyboru)

Podstawy lobbingu
Techniki zarządzania w
administracji publicznej
Prawo europejskie w
praktyce
Zarządzanie mieniem
publicznym
Wykorzystanie funduszy
strukturalnych

Grupa
przedmiotów
IV B:
przedmioty
fakultatywne –
doradztwo
polityczne i
komunikacja
medialna (do
wyboru)

Absolwent potrafi
wykorzystać zdobytą
wiedzę do rozwiązywania
problemów wynikających
z pracy zawodowej, z
uwzględnieniem ICT. Jest
gotów do przestrzegania i
rozwijania zasad etyki
zawodowej i wymagania
tego od innych; myślenia
i działania w sposób
przedsiębiorczy.

Techniki manipulacji
językowej w polityce
Wykorzystanie mediów
społecznościowych i
nowoczesnych form
przekazu w komunikacji
politycznej

Absolwent potrafi
wykorzystać zdobytą
wiedzę do rozwiązywania
problemów wynikających
z pracy zawodowej, z
uwzględnieniem ICT. Jest
Zarządzanie partią polityczną gotów do przestrzegania i
rozwijania zasad etyki
zawodowej i wymagania
tego od innych; myślenia
Badania opinii publicznej i
i działania w sposób
elektoratu
przedsiębiorczy.
Strategie polityczne –
projektowanie i realizacja

- ćwiczeniowa
- referatu i prezentacji
- studium przypadku
- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- dyskusja problemowa

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku
- sytuacyjna
- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- pokaz

- test pisemny
- kolokwium zaliczeniowe
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć
- ocena pracy pisemnej

- kolokwium zaliczeniowe
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć
- ocena pracy pisemnej

Wykład ogólnouniwersytecki
do wyboru

Grupa
przedmiotów
V: przedmioty
do wyboru

Wykład monograficzny do
wyboru
Konwersatorium do wyboru
w języku polskim
Konwersatorium do wyboru
w języku obcym
Język angielski
specjalistyczny II

Lektorat z
języka obcego

- metoda wykładu
- metoda dyskusji i konwersatoryjna
Absolwent 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.

Absolwent 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.

- metoda dyskusji
- metoda konwersatoryjna
- metoda ćwiczeniowa

- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć
- praca pisemna

- egzamin pisemny/ustny
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć
- ocena prac pisemnych

Praca
magisterska

Seminarium magisterskie

Absolwent potrafi:
wykorzystać zdobytą
wiedzę do rozwiązywania
problemów wynikających z
pracy zawodowej, z
uwzględnieniem ICT;
planować i realizować
proces samokształcenia w
stosunku do siebie i innych
osób; organizować,
uczestniczyć i kierować
przedsięwzięciami
zespołowymi; analizować i
prognozować procesy i
zjawiska polityczne w
kontekście nauk o polityce.
Jest gotów do: krytycznej
oceny posiadanej wiedzy
oraz odbieranych informacji
z zakresu nauk o polityce;
myślenia i działania w
sposób przedsiębiorczy.

- ocena pracy magisterskiej
- egzamin magisterski
- kontrola obecności na zajęciach
- ocena ciągła aktywności i
przygotowania do zajęć

- metoda seminaryjna

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS
Dyscypliny naukowe lub artystyczne, do których odnoszą się efekty uczenia się:
Dyscyplina naukowa lub artystyczna
1.

Nauki społeczne

2.

Nauki
humanistyczne

Punkty ECTS
liczba

%

100

91,7

Filozofia

9

8,3

#pozostałe

11

-

Nauki o polityce i administracji

Liczba punktów ECTS,
jaką student uzyskuje
w ramach zajęć
prowadzonych z
bezpośrednim udziałem
nauczycieli
akademickich lub
innych osób
prowadzących zajęcia

Liczba punktów
ECTS, które
student uzyskuje
realizując: Zajęcia
związane z
prowadzoną w
uczelni
działalnością
naukową w
dyscyplinie lub
dyscyplinach, do
których
przyporządkowany
jest kierunek
studiów

Liczba ECTS w dyscyplinie:
(wpisać nazwy dyscyplin)

Grupy
przedmiotów zajęć

Grupa przedmiotów
I: teoretycznometodologiczne

Grupa przedmiotów
II: humanistyczne

Grupa przedmiotów
III: społeczny
kontekst polityki

Przedmiot

Liczba
punktó
w ECTS

Nauki o
polityce i
administr
acji

Filozofia

#pozost
ałe

Liczba
ECTS z
zajęć do
wyboru

Teoria polityki

8

8

4,5

8

Metodologia badań
politologicznych

8

8

4,5

8

Filozofia polityki

5

1

4

2

5

Etyka polityki

7

2

5

3

7

Historia instytucji
politycznych

4

2

2

2

4

Socjologia polityki

4

2

2

1,5

Psychologia polityki

4

2

2

1,5

Komunikowanie
polityczne

4

3

1

2

4

Decydowanie
polityczne

8

8

3

8

3

3

1,5

3

Problemy globalne
współczesnego świata

Podstawy lobbingu

Grupa przedmiotów
IV A: Administracja
i zarządzanie w
instytucjach
publicznych (do
wyboru)

Techniki zarządzania w
administracji
publicznej
Prawo europejskie w
praktyce
Zarządzanie mieniem
publicznym
Wykorzystanie
funduszy
strukturalnych
Techniki manipulacji
językowej w polityce
Wykorzystanie mediów
społecznościowych i
nowoczesnych form
przekazu w
komunikacji
politycznej

Grupa przedmiotów
IV B: Doradztwo
polityczne i
Zarządzanie partią
komunikacja
polityczną
medialna (do wyboru)
Badania opinii
publicznej i elektoratu
Strategie polityczne –
projektowanie i
realizacja

20*

18

2

20

12

20

Wykład
ogólnouniwersytecki
do wyboru

2

Wykład
monograficzny do
wyboru

2x2

Konwersatorium do
wyboru w języku
polskim

2

1,5

2

4

4

2,5

4

3

3

3

1,5

3

Konwersatorium do
wyboru w języku
obcym

15

15

15

7

15

Lektorat z języka
obcego

Język angielski
specjalistyczny II

3

3

Praca magisterska

Seminarium
magisterskie

18

18

120

100/91,7%

Grupa przedmiotów
V: przedmioty do
wyboru

RAZEM:

2

2

9/8,3%

#11

18

9

18

62/51,7%

61/50,8%

109/90,8%

* Studenci wybierają 5 przedmiotów z puli IV A i IV B, po 4 punkty ECTS za każdy z nich.
Na kierunku studiów politologia, stopień drugi, studia stacjonarne obowiązuje rozliczenie semestralne.
Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych w dniu 16.04.2019.

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

