Kierunkowe efekty kształcenia
kierunek studiów: Zarządzanie w Politykach Publicznych

Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie w Politykach Publicznych
Specjalność:
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Symbol
efektów
kierunkowych

kierunkowe efekty kształceniaopis słowny

odniesienie do obszarowych efektów kształcenia w
Krajowych Ramach Kwalifikacji

WIEDZA
K_W01

ma ogólną wiedzę teoretyczną i faktograficzną, niezbędną do studiowanego
kierunku, w zakresie wybranych aspektów dziedzin nauk humanistycznych,
społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie: filozofii, socjologii, nauki o
polityce, ekonomii, nauki o administracji, prawa, finansów;

K_W02

posiada
poszerzoną wiedzę
zgodnie
zainteresowaniami i predyspozycjami;

z

jego

indywidualnymi
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S1P_W01; S1P_W04; H1P_W02, H1P_W03, S1P_W02,
S1P_W03

H1P_W02; H1P_W03 S1P_W05, S1P_W02,
S1P_W03

K_W03

posiada ogólną wiedzę dotyczącą typologii polityk publicznych, ich genezy
i stylów uprawiania oraz zakresu zarządzania publicznego.

K_W04

posiada wiedzę na temat struktur problemów publicznych, priorytetów w
działaniach publicznych i powiązań problemów w różnych perspektywach
czas
owych i w wymiarach: przestrzennym, sektorowym i horyzontalnym

K_W05

zna zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w kreowanie polityk
publicznych na wszystkich poziomach władzy.

S1P_W07, H1P_W05, H1P_W06

K_W06

Posiada wiedzę o kluczowych fazach polityki publicznej: od identyfikacji po
ich ewaluację, o mechanizmach funkcjonowania agendy, zasadach w
procesie decyzyjnym i mechanizmach formułowania i wdrażania rozwiązań
oraz instrumenty działania w politykach publicznych

S1P_W07; S1P_W08, H1P_W07, H1P_W08

K_W07

posiada
wiedzę
w
zakresie
demokratycznych
mechanizmów
komunikowania się z interesariuszami polityk publicznych: informowania,
konsultacji, negocjacji i paktów społecznych.

S1P_W07; S1P_W08, S1P_W05, H1P_W08

K_W08

zna zasady analizy danych ilościowych i jakościowych na potrzeby
realizowanych przez siebie zadań

S1P_W06, S1P_W06, H1P_W07

K_W09

Posiada kompendium wiedzy o charakterystyce działań w publicznych w
Polsce, roli pozarządowych, interesariuszy polityk, roli administracji
publicznej w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych

S1P_W09, S1P_W04, S1P_W05, S1P_W08,
H1P_W05, H1P_W06

K_W10

zna zasady korzystania z technologii informatycznych na potrzeby
realizowanych przez siebie zadań;

S1P_W06
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S1P_W01; S1P_W03

S1P_W03, S1P_W03

K_W11

Nabył wiedzę dotyczącą działalności instytucji administracji wszystkich
szczebli, pozarządowych i społecznych poprzez szkolenia, staże,
wolontariat lub praktykę zawodową zrealizowaną w kraju lub zagranicą;

K_W12

opanował znajomości języka angielskiego na poziomie B2;

K_W13

ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

S1P_W11, S1P_W03, S1P_W07, S1P_W09,
S1P_W11, H1P_W05, H1P_W06, H1P_W07,
H1P_W08
H1P_P03

S1P_W10, H1P_W10

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

Potrafi badać i analizować problemy publiczne na podstawowym i średnim
poziomie złożoności, wskazywać na ich kluczowe aspekty i uwarunkowania,
powiązania z pokrewnymi zagadnieniami

K_U02

wskazuje, analizuje i wyjaśnia podstawowe
konsekwencje procesów i zjawisk społecznych;

K_U03

jest przygotowany do prowadzenia badań przy współpracy z opiekunem
naukowym;

przyczyny,
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warunki

i

S1P_U01, S1P_U03, S1P_U08, H1P_U01, H1P_U02,
H1P_U03

S1P_U01; S1P_U03, S1P_U04, H1P_U10

S1P_U02, S1P_U06, S1P_U07, S1P_U08, H1P_U01,
H1P_U02, H1P_U03

K_U04

Potrafi prezentować zagadnienia problemowe, przedstawiać je na potrzeby
debaty z różnymi grupami społecznymi, prowadzić komunikację
strategiczną z interesariuszami polityk publicznych, organizować fora
dialogu społecznego i obywatelskiego (konsultacje społeczne),
organizować zespoły analityczne

K_U05

dobiera metody i narzędzia badawcze; analizuje i wyciąga poprawne S1P_U04, S1P_U01, S1P_U08, H1P_U04, H1P_U05,
wnioski wynikające z lokalnych programów dziania, strategii, sposobu
H1P_U09
powstawania ich lokalnej agendy, wykorzystywania narzędzi partycypacji
społecznej.

K_U06

formułuje i weryfikuje hipotezy; potrafi na poziomie podstawowym
organizować proces tworzenia wiedzy operacyjnej niezbędnej w
formułowaniu polityk publicznych

S1P_U05, S1P_U01, S1P_U02, S1P_U03, H1P_U02,
H1P_U05, H1P_U10

K_U07

uzasadnia swoje stanowisko oraz opracowuje i prezentuje wyniki badań,
zarówno w formie ustnej jak i pisemnej, przy użyciu podstawowej fachowej
terminologii;

S1P_U06; S1P_U09; S1P_U10, S1P_U02, S1P_U07,
S1P_U09, H1P_U09, H1P_U10

K_U08

jest zdolny do abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy oraz zdobywania
wiedzy teoretycznej; posiada umiejętność rozumienia głównych wniosków z
badań i opracowań ewaluacyjnych.

S1P_U07, S1P_U01, S1P_U02, S1P_U03, H1P_U01,
H1P_U02

K_U09

samodzielnie zdobywa umiejętności praktyczne;

S1P_U06, S1P_U06, S1P_U07, H1P_U03, H1P_U07,
H1P_U09

K_U10

realizuje różnego rodzaju zadania, wynikające z podjęcia pracy zawodowej;
projektuje podstawowe badania ewaluacyjne, przygotowuje plany
przedsięwzięć ewaluacyjnych

S1P_U06, S1P_U06, S1P_U07, H1P_U04, H1P_U07,
H1P_U08
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S1P_U02; S1P_U05, S1P_U02, S1P_U03, S1P_U05,
H1P_U04, H1P_U06, H1P_U11

K_U11

samodzielnie identyfikuje, opisuje i proponuje rozwiązanie problemów,
wykorzystując podstawową specjalistyczną wiedzę z zakresu dziedzin nauki
właściwych dla studiów „Polityka publiczna”; Potrafi prezentować wnioski
z badań ewaluacyjnych i planów badan ewaluacyjnych.

S1P_U07, S1P_U01, S1P_U02, H1P_U10

K_U12

potrafi hierarchizować współczesne problemy i odczytywać kluczowe
punkty decyzyjne. Analizuje wpływ instytucji lokalnych, centralnych i
unijnych na krajową agendę w politykach publicznych

S1P_U08, S1P_U05, S1P_U06, H1P_U02

K_U13

Analizuje relacje pomiędzy: procesami legislacyjnymi, i formułowaniem
polityk (policy), odróżnia odrębności zjawisk z obydwu dziedzin

S1P_U02, S1P_U04, S1P_U06, H1P_U08

K_U14

posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 oraz innym
wybranym językiem nowożytnym na poziomie co najmniej B2.

S1P_U11, S1P_U09, S1P_U10, S1P_U11, H1P_U11,
H1P_U13, H1P_U14

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

Ma świadomość złożoności współczesnych problemów społecznych w
Polsce i na świecie; rozumie ograniczenie ludzkiej wiedzy i metod służących
pokonywania barier i rozwiązywania problemów społecznych;

S1P_K01, S1P_K02, S1P_K05, S1P_K07, H1P_K02,
H1P_K05, UH1P_K06

K_K02

Nawiązuje kontakty międzyludzkie umożliwiające mu włączane się w sieci
społeczne; wykazuje gotowość do pracy w zespole kierowanym przez
doświadczonego pracownika;

S1P_K02, S1P_K02, S1P_K03, S1P_K04, H1P_K02,
H1P_K04

K_K03

Okazuje zrozumienie do pracy zespołowej; wykazuje gotowość do pracy
samodzielnej; potrafi budować relacje oparte na wiarygodności i zaufaniu;

S1P_K02, S1P_K03, S1P_K01, S1P_K04, S1P_K06,
H1P_K03, H1P_K04, H1P_K06

5

K_K04

ma świadomość odpowiedzialności za efekty wykonywanej pracy zarówno
własnej jak i zespołowej, potrafi ocenić ich wartość oraz praktyczne
zastosowanie;

S1P_K03, S1P_K04, S1P_K07, H1P_K03, H1P_K04

K_K05

jest świadomy ważności i konieczności pogłębiania umiejętności
dostosowania się do realiów życia społecznego a także nieustannego
podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji;

S1P_K05; S1P_K06, S1P_K01, H1P_K02, H1P_K03

K_K06

jest gotowy podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach pracy (podmioty
gospodarcze, urzędy, instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe) w
kraju i za granicą;

S1P_K04, S1P_K07, S1P_K01, S1P_K02, S1P_K05,
H1P_K02, H1P_K04

K_K07

posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Legenda:
1.

W nagłówku podstawowe informacje o programie:

•
•

nazwa kierunku studiów:

•

poziom kształcenia:
profil kształcenia:

2.

W kolumnach od lewej:

•
•
•

symbole kierunkowych efektów kształcenia

3.

Symbole kierunkowych efektów kształcenia:
litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty dla kierunku (a nie dla obszaru),

•

kierunkowe efektu kształcenia – opis słowny
symbole obszarowych efektów kształcenia
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S1P_K06, S1P_K01, H1P_K01

•
•
•
4.

•

•
•
•
•

znak _ (podkreślnik),
jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U –umiejętności, K – kompetencje społeczne),
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr dziesiętnych (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0).
Symbole obszarowych efektów kształcenia:
litera określająca nazwę obszaru kształcenia, zgodnie z następującymi ustaleniami:
-H: obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym,
-S: obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym,
-X: obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym,
-P: obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym,
-T: obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym,
-M: obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze fizycznej,
- R: obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryjnym,
- A: obszar kształcenia odpowiadający sztuce;
cyfra 1 lub 2 – dla określenia poziomu kształcenia (1 – studia/kwalifikacje pierwszego stopnia, 2 – studia/kwalifikacje drugiego stopnia);
litera A lub P – dla określenia profilu kształcenia (A – profil ogólnoakademicki, P – profil praktyczny);
znak _ (podkreślnik);
jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U –umiejętności, K – kompetencje społeczne);
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr dziesiętnych(numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0).
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