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Załącznik nr 16  

do Uchwały Nr XXIV-27.22/19  

Senatu UMCS  

 

Nazwa kierunku: POLITOLOGIA 

Profil –OGÓLNOAKADEMICKI
1
 

Poziom studiów : DRUGIEGO STOPNIA.
2
 

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE, dyscyplina naukowa: NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI – 100%
3
 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji -  7 
4
 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK5 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia PRK 

dla właściwego 

poziomu6 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_W01 
w pogłębionym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu nauk o polityce i administracji, rozumie ich zależności z innymi naukami  
społecznymi. 

P7U_W P7S_WG 

K_W02 
w zakresie rozszerzonym teorię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauk o polityce i administracji, a także ich główne 
tendencje rozwojowe.  

P7U_W P7S_WG 

K_W03 rolę pogłębionej analizy politologicznej w wyjaśnianiu zjawisk życia publicznego. P7U_W P7S_WG 

K_W04 
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące państwa, władzy, mechanizmów rządzenia oraz 
implementacji decyzji politycznej, polityki i jej nurtów. 

P7U_W P7S_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu działalność ruchów społecznych i politycznych, zależności między myślą polityczną, doktrynami politycznymi, P7U_W P7S_WG 

                                                           
1 Wpisać właściwe: ogólnoakademicki lub praktyczny 
2 Wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 
3 Wpisać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Kierunek należy przyporządkować do co najmniej 1 
dyscypliny. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia (liczona wg. punktów ECTS). Należy wskazać 
% udział poszczególnych dziedzin i dyscyplin. 
4 Wpisać właściwe: studia pierwszego stopnia – poziom 6, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie – poziom 7. 
5 Należy odnieść się do właściwego poziom PRK 6-8 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
6 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji. W przypadku studiów inżynierskich powinny uwzględniać również możliwość uzyskania wszystkich kompetencji inżynierskich, o których mowa w cz. III rozporządzenia. Efekty uczenia się dla kierunków z dziedziny sztuki 
powinny zawierać odniesienia również do cz. II rozporządzenia. 
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partiami i systemami politycznymi. 

K_W06 w rozszerzonym zakresie historię instytucji politycznych oraz etykę ich funkcjonowania.  P7U_W P7S_WG 

K_W07 w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie przemian politycznych. P7U_W P7S_WK 

K_W08 relacje między instytucjami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi na poziomie krajowym oraz współpracy międzynarodowej w 
perspektywie historycznej i współczesnej 

P7U_W P7S_WK 

K_W09 ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania procesów politycznych. P7U_W P7S_WK 

K_W10 zasady ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz praw autorskich. P7U_W P7S_WK 

K_W11 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych formy przedsiębiorczości. P7U_W P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_U01 
samodzielnie wykorzystać właściwe dla nauk o polityce i administracji metody oraz techniki badawcze do analizy i oceny zjawisk 
politycznych, mechanizmów funkcjonowania władzy publicznej, treści przekazu medialnego. 

P7U_U P7S_UW 

K_U02 
samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i interpretować informacje ze źródeł i literatury przedmiotu, a także poddawać je krytycznej 
analizie i syntezie. 

P7U_U P7S_UW 

K_U03 
właściwie dobierać i stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT), przystosowywać istniejące już metody do 
badania procesów politycznych lub opracowywać nowe narzędzia. 

P7U_U P7S_UW 

K_U04 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauk o polityce i administracji. P7U_U P7S_UW 

K_U05 
w sposób pogłębiony wyjaśnić rolę struktur politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie oraz 
oceniać proces rządzenia i dostrzegać jego implikacje.  

P7U_U P7S_UW 

K_U06 dostrzec relacje między polityką a zjawiskami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i ideologicznymi. P7U_U P7S_UW 

K_U07 samodzielnie dostrzec, ocenić i prognozować zjawisk na poziomie ogólnym, społeczne oczekiwania dotyczące roli instytucji, a także 
zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego, politycznego. 

P7U_U P7S_UW 

K_U08 formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu wiedzy politologicznej i wykonywać zadania w warunkach zmiennej i 
nieprzewidywalnej rzeczywistości politycznej. 

P7U_U P7S_UW 

K_U09 stosować specjalistyczną terminologię politologiczną, a także komunikować się w języku obcym nowożytnym na poziomie B2 (ESOKJ). P7U_U P7S_UK 

K_U10 właściwie zastosować zasady autoprezentacji, a także jest przygotowany do prowadzenia debaty i dyskusji z zakresu nauk o polityce i 
administracji z różnymi kręgami odbiorców (w tym ze specjalistami). 

P7U_U P7S_UK 

K_U11 kierować pracą zespołu i współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą role w zespołach. P7U_U P7S_UO 

K_U12 samodzielnie planować własny proces uczenia się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. P7U_U P7S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik opisu 

K_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu nauk o polityce i administracji. P7_UK P7S_KK 

K_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu nauk o polityce i administracji i 
zasięgania z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 

P7_UK P7S_KK 

K_K03 
wypełniania zobowiązań społecznych i kreowania różnych form aktywności obywatelskiej, organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego. 

P7_UK P7S_KO 

K_K04 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. P7_UK P7S_KO 

K_K05 zaangażowanego, profesjonalnego i etycznego zachowania w pracy zawodowej, w tym przyczyniania się do rozwijania dorobku 
zawodu i etyki zawodowej. 

P7_UK P7S_KR 
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K_K06 odpowiedniego pełnienia ról zawodowych w instytucjach i organizacjach społeczno-politycznych na poziomie krajowym i 
międzynarodowym. 

P7_UK P7S_KR 

 


