
Uchwała Nr 65/2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  31 maja  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia 
na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim   

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

Na Wydziale Zarządzania i Administracji określa się efekty kształcenia dla kierunku 
studiów politologia na poziomie pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, 
stanowiące załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik do uchwały Senatu  nr   65/2012 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
POLITOLOGIA  

studia pierwszego stopnia-profil ogólnoakademicki 
 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek kształcenia Politologia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
POL (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 
1A-studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 
 

 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
Politologia 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
studiów Politologia absolwent: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk społecznych 

WIEDZA 

POL1A_W01 Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz 
o jego interakcjach z otoczeniem, zarówno z perspektywy 
historycznej, jak i współczesnej. 

S1A_W03 
S1A_W04 

POL1A_W02 Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym 
na różnych jego poziomach. 

S1A_W07 

POL1A_W03 Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych uwarunkowań życia 
politycznego. 

S1A_W01 

POL1A_W04 Posiada wiedzę na temat organizacji i struktury lokalnych 
wspólnot.  

S1A_W01 

POL1A_W05 Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych. 

S1A_W01 

POL1A_W06 Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce i 
administracji oraz prawie w zakresie polskim, 
europejskim i światowym; a także zna zasady 
funkcjonowania systemu politycznego oraz innych 
organizacji i instytucji społeczno-politycznych. 

S1A_W02 

POL1A_W07 Posiada wiedzę o demokracji, społeczeństwie S1A_W02 



obywatelskim i kulturze politycznej w wymiarze polskim, 
europejskim i światowym, zarówno z perspektywy 
historycznej, jak i współczesnej. 

S1A_W04 

POL1A_W08 Zna istotę dyskursu politycznego. S1A_W07 
POL1A_W09 Dysponuje wiedzą z zakresu myśli politycznej. S1A_W08 
POL1A_W10 Zna i rozumie różne koncepcje polityki. S1A_W06 

S1A_W07 
POL1A_W11 Zna kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z 

innymi kierunkami w obszarze nauk społecznych. 
S1A_W05 

POL1A_W12 Posiada wiedzę na temat norm politycznych i prawnych. S1A_W06 
POL1A_W13 Zna i rozumie kierunki oraz procesy zmian struktur w 

obrębie instytucji politycznych. 
S1A_W04 
S1A_W07 

POL1A_W14 Dysponuje wiedzą na temat podejmowania decyzji oraz 
rozumie mechanizmy rządzenia. 

S1A_W07 

POL1A_W15 Ma wiedzę dotyczącą roli mediów w społeczeństwie 
informacyjnym. 

S1A_W01 
S1A_W08 

POL1A_W16 Posiada dogłębną wiedzę na temat: organizacji i instytucji 
funkcjonujących w różnych dziedzinach życia 
(społecznego, gospodarczego, politycznego) 
pozostających w zainteresowaniu nauk politycznych. 

S1A_W06 
S1A_W07 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
POL1A_U01 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i 

grup społecznych w życiu publiczny. 
S1A_U01 
S1A_U08 

POL1A_U02 Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy 
funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji 
politycznych. 

S1A_U02 

POL1A_U03 Potrafi badać i wyjaśnić rolę struktur społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie. 

S1A_U03 

POL1A_U04 Umie określić rolę państwa i polityki w życiu 
społeczeństwa. Potrafi wyjaśnić kompetencje 
poszczególnych instytucji państwowych. 

S1A_U01 

POL1A_U05 Potrafi wymienić i wyjaśnić zasady oraz wartości 
demokratycznego państwa, a także społeczeństwa 
obywatelskiego. Umie określić dorobek kulturowy 
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury 
politycznej. 

S1A_U09 

POL1A_U06 Umie uczestniczyć w życiu publicznym.  S1A_U06 
POL1A_U07 Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie 

publicznym. 
S1A_U06 

POL1A_U08 Potrafi analizować zjawiska polityczne z wykorzystaniem 
odpowiednich metod i technik badawczych. 

S1A_U06 
S1A_U10 

POL1A_U09 Umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz 
ocenić ich efektywność. 

S1A_U02 

POL1A_U10 Dostrzega związki oraz relacje pomiędzy polityką a 
zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, 
społecznymi i kulturowymi. 

S1A_U09 

POL1A_U11 Potrafi wykorzystać wskazania doktryn społeczno-
politycznych do poznania i oceny rzeczywistości 
politycznej. Posługuje się konkretnymi normami i 

S1A_U05 



regułami. 
POL1A_U12 Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania odnośnie 

ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz 
zagrożenia dla porządku społecznego, prawnego i 
politycznego. Posiada umiejętność prognozowania 
zjawisk politycznych oraz zagrożeń istniejącego porządku 
prawnego, społecznego i politycznego.  

S1A_U04 
S1A_U08 
S1A_U10 

POL1A_U13 Umie analizować i oceniać proces rządzenia i 
podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje. 

S1A_U06 
S1A_U07 
S1A_U08 

POL1A_U14 Potrafi wskazać różnice pomiędzy nurtami w myśli 
politycznej i dostrzec ich obecność w rzeczywistości. 

S1A_U08 

POL1A_U15 Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. 
Umie wykorzystywać taki przekaz w działalności 
publicznej. 

S1A_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
POL1A_K01 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu 

publicznym, w tym w zespołach realizujących cele 
społeczne, polityczne i obywatelskie. 

S1A_K01 

POL1A_K02 Jest przygotowany do budowania 
zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej. 

S1A_K02 

POL1A_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje 
wiedze z zakresu nauk o polityce. 

S1A_K03 

POL1A_K04 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i 
instytucjach publicznych, w tym organach administracji 
publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji 
krajowych i międzynarodowych. 

S1A_K04 

POL1A_K05 Ma świadomość zachowywania się w sposób 
profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz 
działalności publicznej. 

S1A_K06 

POL1A_K06 Szanuje odmienne punkty widzenia, determinowane 
różnym położeniem politycznym, kulturowym i 
społecznym. 

S1A_K01 
S1A_K03 

POL1A_K07 Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. S1A_K07 
POL1A_K08 Posiada potrzebę dalszego autorozwoju – doskonalenia, 

uzupełniania i poszerzania wiedzy. 
S1A_K05 

 

 

 

 

 


