Załącznik do Uchwały nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r .

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

Politologia

Poziom kształcenia

II

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne, niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez
absolwenta

Magister

Obszar/-y kształcenia

Obszar nauk społecznych; Obszar nauk humanistycznych (pomocniczo)

Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

Dziedzina nauk społecznych – nauki o polityce, socjologia. Dziedzina nauk
ekonomicznych – ekonomia. Dziedzina nauk prawnych – prawo. Dziedzina nauk
humanistycznych – filozofia.

Różnice względem innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych w
UKSW
L. punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

120

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

Symbol

Efekt kształcenia
dla absolwenta

Odniesienie
do e. k.
w obszarze
kształc. w
zakresie n.
społ.
Wiedza

K_W01

Ma rozszerzoną i pogłębioną orientację w charakterze
nauk społecznych, w szczególności nauk o polityce, ich
miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

S2A_W01

K_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach
społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i
kulturowych.

S2A_W02

K_W03

Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa,
władzy, polityki, a także zasad funkcjonowania systemu
politycznego oraz różnych podmiotów życia społecznopolitycznego.

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W07

K_W04

Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej S2A_W01
i metodologicznej nauk o polityce. Zna metody, techniki i S2A_W06
narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniach z
zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce.

K_W05

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy
procesów politycznych. Rozumie mechanizmy tworzenia
więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich
instytucjonalizacji oraz zmiany.

K_W06

Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat miejsca S2A_W02
i roli mediów masowych w życiu publicznym, szczególnie S2A_W07
politycznych uwarunkowań ich funkcjonowania oraz
społecznej odpowiedzialności. Rozumie rolę i znaczenie

S2A_W03
S2A_W04
S2A_W08
S2A_W09

mediów w obszarze komunikowania politycznego.
K_W07

Posiada pogłębioną wiedzę o roli człowieka w
społeczeństwie, zna uwarunkowania i formy
urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu
politycznym.

S2A_W05

K_W08

Posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad i form
funkcjonowania wspólnot lokalnych oraz organizacji
administracji samorządowej.

S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04
S2A_W07

K_W09

Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą procesów zmian
struktur i instytucji politycznych.

S2A_W08

K_W10

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wartości i norm
etycznych obowiązujących badaczy i uczestników życia
publicznego.

S2A_W07

K_W11

Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł, ewolucji i
różnorodności nurtów myśli społecznej, zwłaszcza
politycznej.

S2A_W09
H2A_W04

K_W12

Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego.

S2A_W10

K_W13

Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach funkcjonujących w
dziedzinie życia społecznego pozostającej w
zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich
otoczeniu.

S2A_W11

Umiejętności
K_U01

Posiada pogłębione umiejętności obserwowania,
analizowania i oceniania zjawisk z zakresu życia
publicznego.

S2A_U01

K_U02

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz
dyscyplin pokrewnych do opisu i analizowania przyczyn i
przebiegu konkretnych procesów i zjawisk politycznych.
Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i
zjawiska polityczne.

S2A_U01
S2A_U02
S2A_U03
S2A_U08

K_U03

Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się
ustnie i pisemnie na temat zjawisk i procesów
zachodzących w życiu publicznym.

S2A_U09
S2A_U10

K_U04

Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces
badawczy w obszarze nauk o polityce.

S2A_U05
S2A_U08

K_U05

Potrafi twórczo podchodzić do nowych problemów i
sprawnie wyszukiwać skuteczne sposoby ich
rozwiązywania.

S2A_U06
S2A_U07

K_U06

Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych,
etycznych, zawodowych) przy rozwiązywaniu
konkretnych problemów w rzeczywistości politycznej.

S2A_U05

K_U07

Student posiada umiejętności językowe zgodne z
S2A_U09
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
S2A_U10
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a S2A_U11
w szczególności:
- posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z
wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie
oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród
niespecjalistów;
- posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów

przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład:
abstrakt, streszczenie, krótki artykuł;
- potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację
ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej
dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw.
Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując
uczestników do aktywności i ustosunkowując się do
wyrażanych opinii.
Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego
pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi
samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu
źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i
specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem
przydatności do swojej pracy akademickiej.
Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się
innych osób.
Kompetencje społeczne
K_K01

Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego,
S2A_K01
potrafi zorganizować proces samokształcenia oraz uczenia S2A_K06
innych.

K_K02

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną
aktywnością innych osób.

S2A_K02
S2A_K03
S2A_K05

K_K03

Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do
proponowanych i podejmowanych zadań. Potrafi
przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe skutki
swojego działania.

S2A_K03
S2A_K04
S2A_K05
S2A_K07

K_K04

Dostrzega i precyzyjnie formułuje problemy etyczne
związane z wykonywaną pracą zawodową (swoją i
innych), proponuje adekwatne sposoby rozstrzygania
dylematów pojawiających się w tym obszarze.

S2A_K04

