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1. KIERUNEK STUDIÓW:  POLITOLOGIA 

2. KOD ISCED: 0312 POLITOLOGIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

3. FORMA/FORMY STUDIÓW: STACJONARNE/NIESTACJONARNE 

4. LICZBA SEMESTRÓW: 4 

5. TUTUŁ ZAWODOWY NADAWANY ABSOLWENTOM: MAGISTER 

6. PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI 

7. DZIEDZINA NAUKI/SZTUKI*: NAUKI SPOŁECZNE 

8. DYSCYPLINA NAUKOWA/ARTYSTYCZNA*:  NAUKI O POLITYCE I ADMINISTRACJI 100% (120 ECTS) 

9. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 120 
1) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia: 60 - studia stacjonarne , 35 - studia niestacjonarne* 

2) liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć związanych z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie 

lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów 

ECTS): od 67 do 69 w zależności od wybranej grupy przedmiotów 

3) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując zajęcia podlegające wyborowi (co najmniej 30% ogólnej liczby punktów 

ECTS): 52 

4) liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych, nie 

mniejsza niż 5 ECTS – kierunek studiów przypisany do nauk społecznych: 5 

10. Łączna liczba godzin zajęć: 3.000 - w tym liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących zajęcia: 1.511 - studia stacjonarne, studia niestacjonarne – od 876 do 881 w zależności od 

wybranej grupy przedmiotów. 

11. Liczba godzin e-learningu: 5 
12. Koncepcja i cele kształcenia (w tym opis sylwetki absolwenta): 

 

W przekazywaniu wiedzy z zakresu politologii za punkt wyjścia należy przyjąć wiedzę ogólną z dziedziny nauk społecznych. Głównym 

celem nauczania jest kształtowanie świadomości w dziedzinie procesów społecznych, politycznych oraz ekonomicznych. Ponadto zakładanym 



rezultatem procesu kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w sferze publicznej, co wiąże się ze zdobyciem umiejętności 

takich jak: kreatywność, umiejętności komunikacyjne, profesjonalizm oraz poczucie odpowiedzialności. Niezwykle istotnym zagadnieniem w 

obszarze celów edukacyjnych politologii jest również uświadomienie studentom potrzeby permanentnego kształcenia. Zmienność procesów i 

zjawisk, które definiują funkcjonowanie świata, a które znajdują w centrum uwagi politologii, wymaga ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. 

Proces kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia jest skoncentrowany przede wszystkim na przekazywaniu pogłębionej wiedzy z zakresu 

politologii. Analiza i synteza zagadnień z obszaru wspomnianych już nauk społecznych, prowadzone są w sposób umożliwiający zdobycie 

zdolności krytycznego i samodzielnego myślenia. Niezwykle istotnym rezultatem tego procesu jest także wyposażenie absolwenta w narzędzia, 

pozwalające mu na identyfikacje procesów w skomplikowanej rzeczywistości polityczno-społecznej oraz wskazywanie czynników zmiany, 

konieczne do właściwego prognozowania zjawisk politycznych. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki na drugim stopniu studiów, 

pozwalają absolwentowi na podjęcie dalszych wyzwań badawczych i studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych. Ponadto studenci 

kończący studia mogą uzupełnić bądź poszerzyć swoje wykształcenie na studiach podyplomowych. 

Absolwent może znaleźć/znajdą zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach europejskich, sektorze organizacji 

pozarządowych, ośrodkach analitycznych, organizacjach partyjnych oraz biurach poselskich. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają również 

zatrudnienie w sektorze prywatnym. Zdobyte w toku kształcenia umiejętności oraz rozumienie procesów i zjawisk politycznych, pozwoli 

absolwentowi podejmować profesjonalne relacje z mediami, przedstawicielami świata polityki i gospodarki. 

 

Na studiach drugiego stopnia, student kierunku politologia ma wybór pomiędzy grupami przedmiotów z zakresu: przywództwo i organizacja 

władzy oraz polityka bezpieczeństwa publicznego.  

 

Grupa przedmiotów z zakresu: przywództwo i organizacja władzy 

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą fenomenu przywództwa politycznego oraz organizacji władzy na 

poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zapoznany jest z zasadami podejmowania decyzji w obszarze polityk 

publicznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i społecznych. Posiada umiejętność analizowania procesów 

politycznych i ekonomicznych, zwłaszcza o charakterze makroekonomicznym, oraz dokumentów o charakterze politycznym i ekonomicznym. 

Jest także przygotowany do wystąpień publicznych oraz współpracy z mediami, politykami i menedżerami życia gospodarczego.   

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych i instytucjach 

europejskich, a także do aktywnej i profesjonalnej działalności w partiach politycznych. 

 

Grupa przedmiotów z zakresu:  polityka bezpieczeństwa publicznego 

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, kompetencji i funkcjonowania instytucji 

polityki bezpieczeństwa, a także roli tej problematyki z punktu widzenia obywatela, samorządu, państwa i przedsiębiorstwa. Zostaje zapoznany z 

różnymi paradygmatami teoretycznymi oraz metodami praktycznymi, wykorzystywanymi w realizacji zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa 



publicznego na różnych szczeblach. Zdobywa umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa oraz umie identyfikować 

realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej, ekonomicznej i społecznej. Uzyskuje wiedzę z zakresu prognozowania 

przyszłych stanów bezpieczeństwa oraz identyfikowania słabych sygnałów, wskazujących na wyłanianie się zagrożeń nowego typu. Zdobywa 

wiedzę o podmiotach, instrumentach i zadaniach współczesnej polityki bezpieczeństwa, także w kontekście europejskim i globalnym.  

Dzięki zdobytej wiedzy oraz rozwiniętym umiejętnościom, absolwent jest przygotowany do efektywnego funkcjonowania w państwowych, 

samorządowych i komercyjnych instytucjach działających w sferze bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 
 

13. EFEKTY UCZENIA SIĘ: 

 

 

Symbole 

efektów 

uczenia się na 

kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku Politologia absolwent: Odniesienie efektów uczenia się do: 

  

uniwersalnych 

charakterystyk dla 

danego poziomu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji 

(ustawa o ZSK) 

charakterystyk drugiego 

stopnia efektów uczenia 

się dla danego poziomu 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

(rozporządzenie 

MNiSW) 

w zakresie WIEDZY 

POL2A_W01 zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i doktryn. P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 

POL2A _W02 posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania władzy politycznej. P7U_W P7S_WG 

POL2A _W03 ma wiedzę o polityce jako zjawisku społecznym. Zna instytucje oraz wybrane P7U_W P7S_WG 



kategorie więzi społecznych od strony teraźniejszej i historycznej. P7S_WK 

POL2A _W04 zna metodologię badań politologicznych. P7U_W P7S_WG 

POL2A _W05 ma wiedzę dotyczącą ruchów politycznych i grup nacisku. P7U_W P7S_WG 

POL2A _W06 ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów 

politycznych. 

P7U_W P7S_WG 

POL2A _W07 dysponuje wiedzą dotyczącą poszczególnych polityk na poziomie lokalnym, 

regionalnym, państwowym, unijnym i międzynarodowym. 

P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 

POL2A _W08 zna i rozumie mechanizmy społecznej percepcji polityki. P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 

POL2A _W09 zna istotę i znaczenie relacji między mediami a obszarem polityki. P7U_W P7S_WG 

POL2A _W10 posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji i instytucji politycznych w 

skali krajowej i międzynarodowej. 

P7U_W P7S_WG 

POL2A _W11 zna mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz innych organizacji 

międzynarodowych. 

P7U_W P7S_WG 

POL2A _W12 ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z 

perspektywy krajowej oraz międzynarodowej. 

P7U_W P7S_WG 

POL2A _W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i 

intelektualnej oraz prawa autorskiego. 

P7U_W P7S_WK 

POL2A _W14 ma wiedzę na temat zasad tworzenia oraz rozwoju przedsiębiorczości przy 

wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk politycznych. 

P7U_W P7S_WK 

P7S_WG 

 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

POL2A _U01 potrafi analizować i oceniać życie polityczne z perspektywy różnych ujęć 

teoretycznych i doktrynalnych 

P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

POL2A _U02 rozpoznaje mechanizmy działania władzy politycznej. P7U_U P7S_UW 

POL2A _U03 posiada umiejętność wykorzystywania teoretycznych aspektów funkcjonowania 

zachowań w życiu publicznym do analizy wszelkich procesów społecznych. 

P7U_U P7S_UW 

POL2A _U04 potrafi zbudować własny warsztat badawczy przy wykorzystaniu różnych metod i 

technik badawczych. Potrafi samodzielnie uzupełniać i zdobywać wiedzę. 

P7U_U P7S_UU 

P7S_UW 

POL2A _U05 umie ocenić role i znaczenie ruchów politycznych i różnych grup nacisku. P7U_U P7S_UW 

POL2A _U06 potrafi wskazać determinanty ewolucji systemów politycznych. P7U_U P7S_UW 

POL2A _U07 umie określać istotę różnych polityk szczegółowych oraz relacje między nimi na 

różnych poziomach decydowania. Potrafi kierować pracą w zespole. 

P7U_U P7S_UO 

P7S_UW 

POL2A _U08 umie wyjaśnić istotę mechanizmów partycypacji politycznej oraz rozumie jej P7U_U P7S_UK 



znaczenie dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury 

politycznej. Potrafi prowadzić debatę. 

P7S_UW 

POL2A _U09 umie analizować wyniki badań opinii publicznej i wykorzystywać tą wiedzę do 

kształtowania postaw politycznych. Potrafi komunikować się wykorzystując 

specjalistyczną wiedzę. 

P7U_U P7S_UK 

P7S_UW 

POL2A _U10 rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali 

krajowej i światowej. 

P7U_U P7S_UW 

POL2A _U11 potrafi analizować mechanizmy integracji europejskiej oraz interpretować prawo 

europejskie. 

P7U_U P7S_UW 

POL2A _U12 umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze 

politycznej. 

P7U_U P7S_UW 

POL2A _U13 posiada umiejętności językowe w zakresie nauki o polityce, zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

P7U_U P7S_UK 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

POL2A _K01 jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa 

obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji. Potrafi przewidywać skutki 

swej aktywności oraz krytycznie oceniać odbierane treści. 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KK 

POL2A _K02 jest zdolny określić własne kompetencje z zakresu badań polityki. P7U_K P7S_KK 

POL2A _K03 jest przygotowany do pracy w ośrodkach badań politologicznych, wykonywaniu 

funkcji eksperta czy doradcy oraz komentatora życia politycznego. 

P7U_K P7S_KO 

P7S_KR 

POL2A _K04 potrafi kierować zespołami ludzi, wykorzystując techniki negocjacyjne oraz wiedzę 

z zakresu prawno-organizacyjnego funkcjonowania różnego typu organizacji. 

P7U_K P7S_KO 

POL2A _K05 ma świadomość wartości zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. 

Potrafi aktywnie propagować te postawy. 

P7U_K P7S_KR 

 

 

14. ZAJĘCIA WRAZ Z PRZYPISANYMI DO NICH PUNKTAMI ECTS, EFEKTAMI UCZENIA SIĘ I TREŚCIAMI 

PROGRAMOWYMI: 

 

 

Przedmioty 

Minimalna 

liczba 

punktów 

ECTS 

Treści programowe 
Odniesienie do 

efektów uczenia się na 

kierunku 



PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:   
 

1. Język obcy B2+ 3 Słownictwo specjalistyczne właściwe dla studiowanego kierunku; język funkcyjny: 

(dyskusji, definicji, kategoryzacji, analizy i syntezy, interpretacja danych statystycznych, 

wykresów, prezentacje, np.: artykułów, wyników badań; streszczenia publikacji, pracy 

dyplomowej, artykułów specjalistycznych; elementy tłumaczenia; treści gramatyczne: 

powtórzenie i ugruntowanie najważniejszych zagadnień gramatycznych (praktycznie 

i specjalistycznie uwarunkowanych). 

 

POL2A_W01 
POL2A_U13 
POL2A_K01 

 

PRZEDMIOTY Z DZIEDZINY NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 
1. Filozofia i etyka polityki 2 Zdefiniowane filozofii i etyki polityki. Filozofia i etyka polityki w aspekcie historycznym; 

światopogląd jako fundament filozofii i etyki polityki; Państwo w różnych koncepcjach 

filozofii polityki; Aksjologia władzy; Wolność i jej relacje z wartościami, takimi jak 

równość i braterstwo; oświeceniowe i postmodernistyczne rozumienie tolerancji; progres i 

regres w koncepcjach filozoficznych. 

POL2A_W01 

POL2A_W02 

POL2A _U01 

POL2A _U02 

POL2A _K01 

POL2A _K05 

 

2. Prawa człowieka 1 Podstawowe pojęcia dotyczące praw człowieka; geneza prawnej ochrony godności 

ludzkiej; ochrona praw człowieka w systemie prawnym RP; międzynarodowa ochrona 

praw człowieka; prawa człowieka – rozwiązania regionalne; polityczne i etyczne dylematy 

związane z ochroną praw człowieka; problem uchodźców we współczesnym świecie. 

POL2A_W10 

POL2A_W12 

POL2A_U03 

POL2A_K01 

POL2A_K05 

 

3. Psychologia polityki 2 Rola psychologii w polityce; świadomość polityczna, postawy polityczne, działania 

polityczne; neuropolityka (rozwój badań nad mózgiem, plastyczność neuronalna); 

socjalizacja polityczna; osobowość i jej wpływ na politykę; zachowania w grupie; 

stereotypy i uprzedzenia; mowa nienawiści i agresja w polityce. 

POL2A_W03 

POL2A_W08 

POL2A_U03 

POL2A_U08 

POL2A_K04 

 

 

 Przedmioty w zakresie wsparcia studentów 

w procesie uczenia się 

 

1 Warsztat badawczy studenta 

lub 

Empowerment w działalności społecznej 

POL2A _W03 

POL2A _W04 

POL2A _W08 

POL2A _W13 

POL2A _U01 

POL2A _U04 

POL2A _U08 

POL2A _U09 

POL2A _U03 

POL2A _K01 

POL2A _K02 

POL2A _K04 



 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE/ KIERUNKOWE: 
1. Teoria polityki 6 Teoria polityki – pojęcie, istota; różnorodność podejść analitycznych w polityce; teorie 

władzy politycznej; fenomen przywództwa politycznego; współczesne teorie działań 

politycznych; demokracja – jej teorie i współczesne wyzwania; kultura polityczna i 

wartości w polityce; uwarunkowania i ograniczenia polityki; wyzwania współczesnej 

polityki; nowy język polityki; rola stereotypów, mitów, symboli w życiu politycznym; 

ideologia, a program polityczny; legitymizacja a legitymacja władzy; procesy decyzyjne w 

polityce. 

POL2A_W01 

POL2A_W02 

POL2A_W08 

POL2A_U01 

POL2A_U02 

POL2A_U03 

POL2A_K02 

POL2A_K03 

 

2. Socjologia polityki 6 Przedmiot i zakres socjologii polityki: wyjaśnienie pojęć-socjologia polityki, socjologia 

polityczna; zarys historii socjologii polityki; władza jako zjawisko socjologiczne; 

zachowania zbiorowe; organizowanie się ludzi i następstwa tego zjawiska jako przedmiot 

zainteresowań socjologii polityki; globalizacja – politologiczne, socjologiczne aspekty 

wielokulturowości; życie publiczne i jego patologia; społeczeństwo obywatelskie; kultura 

polityczna a jakość demokracji; wielkie jednostki jako podmioty zmiany; organizacje 

pozarządowe; konflikt społeczny. 

POL2A_W03 

POL2A_W05 

POL2A_W08 

POL2A_U01 

POL2A_U03 

POL2A_K01 

POL2A_K03 

 

3. Współpraca regionalna 5 Aspekty teoretyczne współpracy regionalnej; globalizacja, konkurencja i innowacje jako 

wyznaczniki współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego; regionalizacja w dobie 

globalizacji; znaczenie współpracy międzynarodowej i przygranicznej w gospodarce 

regionalnej; polityka regionalna państwa; programy UE w stymulowaniu rozwoju regionu; 

współpraca w obszarzach: gospodarczym, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, ochrony 

praw człowieka 

POL2A_W07 

POL2A_W11 

POL2A_U03 

POL2A_U07 

POL2A_U11 

POL2A_K01 

POL2A_K04 

 

4. Ruchy społeczne 5 Teorie ruchów społecznych, ruchy społeczne jako wytwór nowoczesności; podstawowe 

klasyfikacje ruchów społecznych; zmiana społeczna; individual empowerment; teorie 

nowych ruchów społecznych; odziaływania zmian technologicznych na strukturę i 

dynamikę ruchów społecznych; ruchy społeczne a demokracja; uwarunkowania kulturowe 

ruchów społecznych. 

POL2A_W05 

POL2A_W08 

POL2A_W10 

POL2A_U03 

POL2A_U05 

POL2A_U10 

POL2A_K01 

POL2A_K04 

 

5. Prawo i instytucje europejskie 5 Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej, Proces integracji państw 

europejskich po II wojnie światowej, Traktat z Lizbony, TUE, TFUE; instytucje i organy 

Unii Europejskiej; źródła prawa UE; stanowienie prawa UE; Wykładnia w prawie UE i 

wykonywanie prawa UE, bezpośrednia skuteczność prawa UE; podstawowe swobody UE 

(rynek wewnętrzny, swoboda przepływu czynników produkcji); polityka gospodarcza, 

pieniężna i handlowa UE; prawo podstawowe w prawie UE.  

POL2A_W06 

POL2A_W10 

POL2A_W11 

POL2A_U06 

POL2A_U10 

POL2A_U11 

POL2A_K03 



POL2A_K04 

 

6. Współczesna myśl polityczna 4 Pojęcie światopoglądu, główne paradygmaty poznawcze, etapy rozwoju 

światopoglądowego ludzkości, perspektywy dalszego rozwoju ideologicznego; liberalizm; 

konserwatyzm; oblicza ideologii totalitarnych - geneza, doktryna i praktyka; nauka 

społeczna kościoła katolickiego; neoliberalizm; libertarianizm; komunitaryzm; 

socjaldemokracja wczoraj i dziś. Ideologie społeczeństwa postprzemysłowego; koncepcje 

polityczne New Age; znaczenie sterowania ideologicznego (ideologiczny podsystem 

sterujący). Adaptacyjny sens światopoglądu. 

POL2A_W01 

POL2A_W02 

POL2A_W03 

POL2A_U01 

POL2A_U02 

POL2A_U03 

POL2A_K02 

POL2A_K03 

 

7. Współczesne systemy polityczne 5 System polityczny i jego klasyfikacje; zasady konstytucyjno-prawne państw 

demokratycznych instytucje demokratycznych systemów politycznych; formy rządów; 

problemy współczesnych demokracji. Niedemokratyczne systemy polityczne; 

charakterystyka współczesnych systemów politycznych w wybranych państwach 

europejskich; charakterystyka współczesnych systemów politycznych w wybranych 

państwach pozaeuropejskich. 

 

 

POL2A_W02 

POL2A_W06 

POL2A_W10 

POL2A_U02 

POL2A_U06 

POL2A_U10 

POL2A_K01 

POL2A_K05 

 

8. Metodologia badań społecznych 4 Definiowanie pojęć i  dobór wskaźników w badaniach. Analiza treści teorii w naukach o 

polityce. Proces badawczy w wymiarze teoretycznym i empirycznym. Metody, techniki i 

narzędzia badawcze. Interdyscyplinarność badań naukowych. Selekcja i dobór źródeł. 

Walidacja wyników badań. Konstrukcja skali pomiarowej i jakościowej, pomiar i ustalenie 

wyników. Proces badawczy. Badania jakościowe i ilościowe. 

 

POL2A_W01 

POL2A_W04 

POL2A_W13 

POL2A_U01 

POL2A_U02 

POL2A_U04 

POL2A_K01 

POL2A_K04 

 

9. Komunikowanie polityczne 4 Komunikowanie w polityce. Kwestie definicyjne, typologie. Odbiorcy i nadawcy w 

komunikowaniu politycznym. Media masowe. Społeczeństwo w sieci. Funkcje 

współczesnych mediów. Nowe miedia. Generowanie emocji a manipulacja w mediach. 

Język w komunikowaniu. Kultura komunikacji. Opinia publiczna i jej wpływ na system 

polityczny. 

POL2A_W03 

POL2A_W08 

POL2A_W09 

POL2A_U07 

POL2A_U08 

POL2A_U09 

POL2A_K01 

POL2A_K05 

 

10. Decydowanie polityczne 3 Decydowanie polityczne w demokracji;  Decydowanie polityczne w ujęciu podmiotowym 

oraz przedmiotowym; sytuacja decyzyjna; ryzyko w sytuacjach decyzyjnych; poziomy 

racjonalny, teoretyczny, organizacyjny i emocjonalno-społeczny procesu decyzyjnego; 

lobbing w decydowaniu politycznym; podmioty i właściwości decydowania grupowego; 

metody pomiaru siły decydentów; teoria i praktyka gier w decydowaniu politycznym; 

POL2A_W02 

POL2A_W03 

POL2A_W08 

POL2A_U02 

POL2A_U03 



państwo w decydowaniu politycznym; optymalizacja decyzji politycznych; błędy w 

decydowaniu politycznym. 

 

POL2A_U05 

POL2A_K04 

POL2A_K05 

POL2A_K02 

 

11. Geografia społeczno-polityczna 3 Podstawowe pojęcia i kierunki badawcze geografii politycznej; terytorium państwa i jego 

granice; zmiany na mapie politycznej świata; środowisko geograficzne a zjawiska 

polityczne; zasady determinizmu przyrodniczego, geopolityki i geostrategii; modele 

geopolityczne świata; podział polityczny mórz i oceanów; mapa polityczna świata w 

przeszłości i obecnie; ekopolityka globalna; podstawowe pojęcia stosowane w demografii; 

zmiany liczby ludności na świecie; rozmieszczenie ludności. struktury (demograficzna, 

ekonomiczna i społeczna) ludności świata. Migracje, piramida płci i wieku ludności 

świata.  

POL2A _W02 

POL2A _W03 

POL2A _W08 

POL2A _U03 

POL2A _U04 

POL2A _K02 

POL2A _K03 

 

12. Stosunki międzynarodowe 4 Pojęcie i cechy SM; rozwój i ewolucja SM na przestrzeni wieków; pojęcie suwerenności; 

internacjonalizacja, instytucjonalizacja, integracja i współzależność; przedmiot teorii SM i 

jej funkcje, trzy wielkie debaty teoretyczne; różnice między uczestnikiem a podmiotem 

prawa międzynarodowego; uczestnicy państwowi i pozapaństwowi; pojęcie polityki 

zagranicznej; polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna; uwarunkowania polityki 

zagranicznej państw; systematyka środków i metod realizacji celów polityki zagranicznej 

państwa; uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej; globalizacja i jej przejawy; 

problemy globalne. 

 

POL2A _W07 

POL2A _W10 

POL2A _U10 

POL2A _K01 

 

13 Nowe ideologie 2 Prezentacja głównych stanowisk z zakresu współczesnej filozofii politycznej oraz ich 

krytyczna analiza: utylitaryzm, liberalna równość, teoria obywatelstwa, wielokulturowość, 

feminizm; samodzielna analizy krytyczna omawianych koncepcji oraz prowadzonej w 

oparciu o nie dyskusji. 

POL2A_W01 

POL2A_W03 

POL2A_U01 

POL2A_U03 

POL2A_K02 

POL2A_K05 

 

14. Systemy partyjne Europy Środkowej i Wschodniej 4 Tożsamość Środkowoeuropejska; geopolityka Europy Środkowej a powstanie systemu 

partyjnego; Uwarunkowania polityczne w Europie Środkowej a powstanie systemu 

partyjno-politycznego po 1989 r. w warunkach kontrolowanej ewolucji systemu post-

totalitarnego. Europeizacja i demokratyzacja systemu partyjnego krajów Europy 

Środkowej; Podstawowe nurty i ich odbicie w systemie partyjnym Europy 

środkowowschodniej: nurt konserwatywno-chadecki, nurt ludowy, nurt 

socjaldemokratyczny, nurt populistyczny; analiza wybranych systemów partyjnych 

regionu. 

 

POL2A _W04 

POL2A _W06 

POL2A _U01 

POL2A _U02 

POL2A _K02 

POL2A _K05 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU: 
1. Grupa przedmiotów z zakresu: 

Przywództwo i organizacja władzy 

46 Polityka gospodarcza państwa 

Tożsamość europejska 

Rola pieniądza w polityce 

Władza regionalna i lokalna 

POL2A_W01 

POL2A_W02 

POL2A_W03 

POL2A_W04 



Organizacje pozarządowe 

Doradztwo polityczne 

Przywództwo polityczne 

Władza i wpływ w zglobalizowanym świecie 

Polityka energetyczna 

Współczesna kultura polityczna 

Warsztaty (prasowy, radiowy, telewizyjny, nowe media, komentarz polityczny) 

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych 

Seminarium magisterskie 

POL2A_W05 

POL2A_W07 

POL2A_W08 

POL2A_W09 

POL2A_W10 

POL2A_W11 

POL2A_W12 

POL2A_W13 

POL2A_W14 

 

POL2A_U01 

POL2A_U02 

POL2A_U03 

POL2A_U04 

POL2A_U05 

POL2A_U07 

POL2A_U08 

POL2A_U09 

POL2A_U10 

POL2A_U11 

POL2A_U12 

 

POL2A_K01 

POL2A_K02 

POL2A_K03 

POL2A_K04 

POL2A_K05 

 

2. Grupa przedmiotów z zakresu: 

Polityka bezpieczeństwa publicznego 

46 Polityka gospodarcza państwa 

Kierowanie bezpieczeństwem państwa 

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna 

Infrastruktura krytyczna 

Prognozowanie w polityce państwa 

Terroryzm i zagrożenia hybrydowe 

Wywiad jawnoźródłowy i analiza informacji 

Social media w polityce bezpieczeństwa 

Polityka migracyjna 

Zwalczanie przestępczości 

Warsztaty (prasowy, radiowy, telewizyjny, nowe media, komentarz polityczny) 

Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych 

Seminarium magisterskie 

POL2A_W01 

POL2A_W03 

POL2A_W04 

POL2A_W05 

POL2A_W07 

POL2A_W08 

POL2A_W09 

POL2A_W10 

POL2A_W12 

POL2A_W13 

POL2A_W14 

 

POL2A_U01 

POL2A_U02 

POL2A_U03 



POL2A_U04 

POL2A_U07 

POL2A_U08 

POL2A_U09 

POL2A_U10 

POL2A_U12 

 

POL2A_K01 

POL2A_K02 

POL2A_K03 

POL2A_K04 

POL2A_K05 

 

GRUPA PRZEDMIOTÓW FAKULATYWNYCH 

1. Grupa przedmiotów fakultatywnych 1  5 Zasady negocjacji politycznych 

Zajęcia fakultatywne 

Projektowanie kampanii wyborczej 

Wykład monograficzny 

POL2A_W02 

POL2A_W03 

POL2A_W08 

POL2A_W09 

POL2A_W10 

POL2A_W12 

 

POL2A_U02 

POL2A_U03 

POL2A_U05 

POL2A_U09 

POL2A_U10 

POL2A_U12 

 

POL2A_K01 

POL2A_K03 

POL2A_K04 

POL2A_K05 

 

2 Grupa przedmiotów fakultatywnych 2 5 Wybrane aspekty polityki społeczno-ekonomicznej 

Zajęcia fakultatywne 

Partnerstwo publiczno-prywatne 

Wykład monograficzny 

POL2A_W03 

POL2A_W04 

POL2A_W07 

POL2A_W08 

POL2A_W10 

POL2A_W14 

 

POL2A_U01 

POL2A_U03 

POL2A_U07 



POL2A_U10 

 

POL2A_K01 

POL2A_K02 

POL2A_K03 

POL2A_K05 

 

razem 120   

PRAKTYKI brak   

 

 

Studentów obowiązuje szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 

godziny, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie 

kształcenia. 

Studentów obowiązuje szkolenie biblioteczne w wymiarze 2 godzin. 

 

 

15. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W TRAKCIE 

CAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA:  
 

określonych dla poszczególnych zajęć oznacza realizację założonej koncepcji kształcenia na prowadzonym kierunku i uzyskanie efektów 

kierunkowych (osiągnięcie sylwetki absolwenta). Weryfikacja i ocena efektów uczenia się osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu 

kształcenia odbywa się poprzez: 

1) proces dyplomowania - poprzez prace dyplomowe weryfikuje się zakładane efekty uczenia się. Oceniane są one przez promotora i 

recenzenta. 

2) praktyki studenckie - efekty uczenia się uzyskiwane przez praktyki studenckie są dopełnieniem koncepcji kształcenia. Studenci 

uzupełniają zdobytą w trakcie uczenia się wiedzę (także umiejętności i kompetencje) o jej praktyczne aspekty. Weryfikacja efektów 

następuje zgodnie z regulaminem praktyk na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. 

3) wymianę międzynarodową studentów – dzięki uzyskiwaniu informacji od studentów dotyczącej posiadanej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej, 

4) osiągnięcia kół naukowych - informacja zwrotna uzyskiwana jest poprzez recenzje zewnętrzne (publikacje naukowe, wystąpienia na 

konferencjach, przyznawane stypendia Rektora i Ministra), 

5) badanie losów absolwentów - poprzez uzyskiwanie od nich informacji zwrotnych z zakresu uzyskanej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych i ich przydatności na rynku pracy, 



6) badanie opinii pracodawców – w drodze: opiniowania przez pracodawców programów studiów, w tym zakładanych efektów uczenia 

się i metod ich weryfikowania, szczególnie dotyczących kształcenia praktycznego; przekazywania informacji o przydatności 

uzyskiwanych w trakcie studiów efektów uczenia się w ramach wykonywanej przez absolwenta pracy zawodowej. 

 

 

Dodatkowo podstawą oceny realizacji efektów uczenia się w trakcie studiów są: 

1) Prace etapowe - realizowane przez studenta takie jak: kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, referaty, prezentacje, case studies. 

Kolokwia, sprawdziany, prace zaliczeniowe, projekt – przeprowadzane są według instrukcji przygotowanej przez prowadzącego zajęcia. 

Wszystkie dodatkowe sposoby zaliczenia wymagają instrukcji. 

2) Egzaminy z przedmiotu. Pytania przygotowane do egzaminu nie powinny wychodzić poza treści zawarte w karcie przedmiotu 

realizowanych w ramach wykładu. Student ma prawo do uzasadnienia przez prowadzącego otrzymanej na egzaminie oceny. 

Forma egzaminu: ustna, pisemna, testowa lub praktyczna określana jest przez prowadzącego wykład i zawarta w karcie przedmiotu. 

a) Egzamin ustny powinien być przeprowadzany w obecności innych studentów lub pracowników. Co najmniej dwa tygodnie przed 

terminem egzaminu prowadzący przekazuje studentom w formie pisemnej zagadnienia egzaminacyjne. Ich odbiór jest potwierdzany 

przez przedstawiciela studentów.  

b) Egzamin pisemny może być organizowany w formie testowej lub opisowej. Egzamin przeprowadza się w sali dydaktycznej, w 

której jest możliwe właściwe rozlokowanie studentów, zapewniające komfort pracy i jej samodzielność. Prowadzący egzamin ma prawo 

przerwać lub unieważnić egzamin, gdy w sytuacji gdy praca studenta nie jest samodzielna (student korzysta z niedopuszczonych 

materiałów, urządzeń i z pomocy innych osób). 

3) Zaliczenie i zaliczenie z oceną. Prowadzący zajęcia określa kryteria oceny, podaje jej składowe i uzasadnia w sposób opisowy ocenę 

otrzymaną przez studenta na zaliczeniu.  

 

 

Formy i metody prowadzenia zajęć oraz kryteria oceny i jej składowe określa karta przedmiotu. 

Wszystkie formy weryfikacji osiągnięć studenta uzyskanych w ramach zajęć w danym semestrze odnotowuje się w kartach okresowych 

osiągnięć studenta. 


