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EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 

Nazwa kierunku studiów Politologia 

Nazwa Wydziału Wydział Interdyscyplinarny 

Nazwa Instytutu Instytut Nauk Społecznych 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne / niestacjonarne 

Przyporządkowanie kierunku studiów do 

obszaru lub obszarów kształcenia  

Obszar nauk społecznych 

 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin 

artystycznych, do których odnoszą się efekty 
kształcenia 

Dziedzina nauk społecznych oraz nauki o 
polityce, nauki o bezpieczeństwie, nauki o 

obronności, nauki o mediach, nauki o 

polityce publicznej oraz nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej jako dyscyplinie 
naukowej  

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 
absolwentom 

licencjat 

Czas trwania studiów w semestrach 6 semestrów  

Łączna liczba punktów ECTS dla danej 
formy studiów. 
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Symbol 

efektów 

kierunkowych 

kierunkowe efekty kształcenia- 

opis słowny 

odniesienie do obszarowych efektów kształcenia w 
Krajowych Ramach Kwalifikacji 

WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i politologii oraz  
ich miejscu i relacjach do innych nauk 

S1A_W01 

 

K_W02 Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym 
struktury społeczne i  zasady ich funkcjonowania oraz działającym w tych 
strukturach 

S1A_W05 

 

K_W03 Ma podstawową wiedzę o historycznych, ekonomicznych, społecznych i 
kulturowych uwarunkowaniach życia politycznego 

S1A_W02 

S1A_W08 

K_W04 Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych, prawnych, 
politycznych, ekonomicznych i kulturowych 

S1A_W02 

S1A_W07 

K_W05 Zna i rozumie podstawowe zasady funkcjonowania życia politycznego oraz 
rolę instytucji i organizacji społecznych 

S1A_W03 

S1A_W07 

K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat więzi społecznych oraz zna i rozumie 

relacje zachodzące pomiędzy strukturami społecznymi a otoczeniem 

 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W04 

S1A_W07 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W07 Ma podstawową wiedzę o wspólnotach lokalnych, ich organizacji oraz 
specyfice 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

K_W08 Posiada podstawową wiedzę o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i 
kulturze politycznej 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W08 
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K_W09 Posiada podstawową wiedzę o dyskursie publicznym 

 

S1A_W05 

S1A_W06 

K_W10 Ma podstawową wiedzę o warunkach i formach uczestnictwa w życiu 
społecznym i politycznym 

 

S1A_W03 

S1A_W05 

S1A_W07 

K_W11 Ma podstawową wiedzę na temat roli mediów w funkcjonowaniu 
społeczeństwa informacyjnego 

S1A_W03 

S1A_W10 

K_W12 Zna i rozumie różne podstawowe koncepcje polityki S1A_W02 

S1A_W09 

K_W13 Posiada podstawową wiedzę o polityce, władzy, państwie, prawie i 
administracji 

S1A_W07 

 

K_W14 Ma podstawową wiedzę o nurtach w myśli politycznej, systemach 
politycznych, partiach i systemach partyjnych, stosunkach 

międzynarodowych, komunikowaniu politycznym 

S1A_W09 

K_W15 Zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji 
politycznych 

S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W08 

K_W16 Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania systemów 
ekonomicznych oraz przedsiębiorczości 

S1A_W11 

 

K_W17 Zna podstawową terminologię z zakresu politologii S1A_W01 

K_W18 Zna podstawowe kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z 
badaniami w naukach społecznych 

S1A_W01 

K_W19 Zna i rozumie podstawowe metody i techniki badawcze politologii S1A_W06 

K_W20 Zna i rozumie podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego 

S1A_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 
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K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska społeczne, w tym  
kulturowe i polityczne, w zakresie nauk społecznych oraz politologii 

S1A_U01 

 

K_U02 Dostrzega podstawowe relacje między polityką a zjawiskami 
historycznymi, ideologicznymi, politycznymi,  ekonomicznymi, 

społecznymi i kulturowymi 

S1A_U01 

S1A_U03 

 

K_U03 Umie wskazać podstawowe założenia różnych koncepcji polityki oraz 
ocenić konsekwencje ich realizacji 

S1A_U04 

S1A_U08 

K_U04 Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym 

oraz w dyskursie publicznym 
S1A_U06 

K_U05 Posiada podstawową umiejętność prognozowania zjawisk politycznych  
 

S1A_U03 

S1A_U04 

S1A_U07 

S1A_U08 

K_U06 Potrafi wykorzystać podstawowe wskazania systemów aksjologicznych i 

normatywnych do poznania i oceny rzeczywistości politycznej 
S1A_U05 

S1A_U06 

K_U07 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka oraz grup 
społecznych w życiu publicznym 

S1A_U01 

S1A_U03 

S1A_U08 

K_U08 Potrafi analizować i wyjaśniać podstawowe mechanizmy funkcjonowania 

wspólnot lokalnych oraz organizacji społeczno - politycznych 
S1A_U02 

S1A_U03 

S1A_U08 

K_U09 Potrafi docenić dorobek cywilizacyjny człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem kultury politycznej 

S1A_U06 

 

K_U10 Potrafi badać i wyjaśniać rolę podstawowych struktur politycznych, 
społecznych, ekonomicznych i kulturowych 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U08 

K_U11 Umie określić rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu społecznym S1A_U05 
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S1A_U08 

K_U12 Potrafi wykorzystać podstawowe metody i techniki badawcze do analizy 

zjawisk politycznych 
S1A_U02 

K_U13 Potrafi wykorzystać zdobytą podstawową wiedzę teoretyczną do 
pozyskiwania i gromadzenia  danych służących analizie polityki państwa i 
procesów politycznych 

S1A_U02 

K_U14 Potrafi  krytycznie analizować podstawową literaturę z zakresu  politologii 
 

S1A_U09 

S1A_U11 

K_U15 Potrafi poprawnie sporządzać opisy bibliograficzne źródeł,  przypisy, 
wykazy źródeł, aneksy, tabele 

 

S1A_U09 

K_U16 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień publicznych i uczestnictwa 
w dyskusji 

S1A_U10 

K_U17 Umie sformułować i ująć problem badawczy,  przeprowadzić podstawowe 

postępowanie badawcze, przygotować typową pracę pisemną i prezentację 

 

S1A_U09 

K_U18 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 

S1A_U09 

S1A_U10 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest przygotowany do aktywności w sferze publicznej 
 

S1A_K02 

S1A_K05 

K_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

S1A_K03 
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K_K03 Potrafi prawidłowo zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu 

S1A_K04 S1A_K03 

 

K_K04 Uznaje i szanuje różne punkty widzenia determinowane  czynnikami 
kulturowymi, społecznymi i politycznymi 

S1A_K02 

S1A_K04 

K_K05 Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności 
 

S1A_K01 

S1A_K06 

K_K06 Jest przygotowany do aktywności na rynku pracy i doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych 

 

S1A_K01 

S1A_K06 

S1A_K07 

K_K07 Jest przygotowany do efektywnego i krytycznego oceniania własnej pracy i  
stopnia jej  zaawansowania 

S1A_K03 

S1A_K04 

K_K08 Jest przygotowany do uczestnictwa w różnych formach aktywności 
obywatelskiej 

 

S1A_K02 

S1A_K05 

S1A_K07 

K_K09 Ma zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów S1A_K07 

S1A_K04 

K_K10 Jest przygotowany do wykorzystywania w komunikowaniu się z 
otoczeniem wiedzy z zakresu politologii 

S1A_K02 

K_K11 Jest zdolny do pracy w zespole S1A_K02, S1A_K04 

K_K12 Posiada kompetencję międzykulturową 

 

S1A_K02, S1A_K05 

K_K13 Jest świadomy znaczenia dziedzictwa  historycznego, kulturowego, 
społecznego i prawnego w interpretacji życia publicznego 

S1A_K06 

 

 


