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Opis efektów kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku POLITOLOGIA
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

POLITOLOGIA
WS-PO-N-1, WS-POZ-N-1

Poziom kształcenia

I

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne, niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta

Licencjat

Obszar/-y kształcenia

Obszar nauk społecznych; Obszar nauk humanistycznych (pomocniczo)

Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

Dziedzina nauk społecznych (76%) – nauki o polityce, socjologia. Dziedzina nauk
ekonomicznych (7%) – ekonomia. Dziedzina nauk prawnych (4%) – prawo.
Dziedzina nauk humanistycznych (13%) – filozofia, historia.

Różnice względem innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych w
UKSW
L. punktów ECTS konieczna dla 180
uzyskania tytułu zawodowego
Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

Symbol

Efekt kształcenia
dla absolwenta

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

P1_W01

Ma elementarną orientację w charakterze nauk
społecznych oraz posiada podstawową wiedzę o istocie
nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach
do innych nauk.

S1A_W01
S1A_W04

P1_W02

Ma wiedzę na temat uwarunkowań życia politycznego (w S1A_W02
wymiarze historycznym i współczesnym) tj.
H1A_W04
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, kulturowych
i innych.

P1_W03

Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych
(politycznych oraz ekonomicznych i kulturowych).

S1A_W02

P1_W04

Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce,
administracji oraz prawie, także o zasadach
funkcjonowania systemu politycznego oraz innych
organizacji i instytucji społeczno-politycznych. Jest to
wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy
oraz świata.

S1A_W02

P1_W05

Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych, form ich
organizacji oraz znaczenia dla kultury demokracji.

S1A_W02
S1A_W04
S1A_W05

P1_W06

Ma wiedzę na temat roli mediów w życiu publicznym,
w szczególności politycznym.

S1A_W02

P1_W07

Ma podstawową wiedzę na temat zachodzących
S1A_W03
w Europie i na świecie procesów integracji i dezintegracji, S1A_W08
stosunków międzynarodowych w wymiarze politycznym,
kulturalnym oraz relacji międzykulturowych.

P1_W08

Posiada wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie, zna
warunki i formy uczestnictwa w życiu politycznym.

S1A_W04
S1A_W05

P1_W09

Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze
właściwe dla nauk o polityce.

S1A_W06

P1_W10

Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji
politycznych.

S1A_W07
S1A_W08

P1_W11

Ma wiedzę o normach etycznych, politycznych
i prawnych.

S1A_W07

P1_W12

Zna główne nurty w myśli politycznej.

S1A_W09
H1A_W04
H1A_W06

P1_W13

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

S1A_W11

Umiejętności
P1_U01

Potrafi tłumaczyć/wyjaśniać zachowanie człowieka i grup S1A_U01
społecznych w życiu publicznym.

P1_U02

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do
analizowania konkretnych procesów i zjawisk
politycznych. Potrafi interpretować procesy i zjawiska
polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym
i kulturowym.

S1A_U02

P1_U03

Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania
wspólnot lokalnych, instytucji i organizacji politycznych.

S1AU_03
S1A_U08

P1_U04

Potrafi tłumaczyć treści przekazu medialnego stosując
nabytą wiedzę.

S1A_U03

P1_U05

Rozumie relacje między człowiekiem i grupami
S1A_U04
społecznymi a instytucjami politycznymi oraz potrafi
S1A_U05
dostrzec oczekiwania społeczne. Posiada umiejętność
S1A_U08
rozwiązywania nowych problemów poprzez zastosowanie
nabytej wiedzy.

P1_U06

Potrafi zastosować przyjęty system aksjonormatywny
do rozpoznawania i oceny zjawisk o charakterze
politycznym oraz realizowania zadań w rzeczywistości
politycznej.

S1A_U05

P1_U07

Potrafi zastosować posiadaną wiedzę dla rozstrzygania
problemów i dylematów pojawiających się w pracy
zawodowej.

S1A_U06

P1_U08

Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do elementarnej
analizy konkretnych problemów. Potrafi zaproponować
odpowiednie rozstrzygnięcia.

S1A_U07

P1_U09

Student posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
a w szczególności potrafi:
- porozumiewać się płynnie i spontanicznie,
z wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę
swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy
ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością;
- na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny
i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów
ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną.
Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji

S1A_U09
S1A_U10
S1A_U11

oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za
i przeciw;
- samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną
przedstawiając swój pogląd na dany temat ( w tym także
na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz
podając argumenty za i przeciw.
Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.
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.
Kompetencje społeczne
P1_K01

Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego wynikającą
z dynamiki rzeczywistości społecznej, w tym uczenia się
przez całe życie.

S1A_K01
S1A_K06

P1_K02

Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym,
posiada doświadczenia w pracy zespołowej oraz
przyjmowaniu różnych ról w grupie. Potrafi wykazywać
się przedsiębiorczością w działaniu.

S1A_K02
S1A_K07

P1_K03

Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia. Dostrzega
zalety i wyzwania pluralizmu opinii oraz intelektualnej
dyskusji.

S1A_K02
S1A_K03

P1_K04

Nabył kompetencje pozwalające mu organizować pracę
w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań.

S1A_K03

P1_K05

Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób
profesjonalny i etyczny w pracy oraz działalności
zawodowej i publicznej.

S1A_K04

P1_K06

Jest przygotowany do pracy w organizacjach
S1A_K05
i instytucjach publicznych, w tym organach administracji
publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji
krajowych i zagranicznych.

