
Uchwała Nr 66/2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia  31 maja  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku politologia 
na poziomie drugiego 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 drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, stanowiące 
załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Załącznik do uchwały Senatu  nr 66  /2012 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
POLITOLOGIA  

studia drugiego 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 
2A-studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
S2A - 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 drugiego stopnia na kierunku 

studiów Politologia absolwent: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk społecznych 

WIEDZA 

POL2A_W01 Zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i 
doktryn. 

S2A_W01 
 

POL2A_W02 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania władzy 
politycznej. 

S2A_W02 
S2A_W07 

POL2A_W03 Ma wiedzę o polityce jako zjawisku społecznym S2A_W08 
POL2A_W04 Zna metodologię badań politologicznych. S2A_W05 
POL2A_W05 Ma wiedzę dotyczącą ruchów politycznych i grup 

nacisku. 
S2A_W04 

POL2A_W06 Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania 
współczesnych systemów politycznych. 

S2A_W03 
S2A_W06 

POL2A_W07 Dysponuje wiedzą dotyczącą poszczególnych polityk na 
poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym, unijnym 
i międzynarodowym. 

S2A_W06 
 

POL2A_W08 Zna i rozumie mechanizmy społecznej percepcji polityki. S2A_W04 
POL2A_W09 Zna istotę i znaczenie relacji między mediami a obszarem 

polityki. 
S2A_W05 

POL2A_W10 Posiada wiedzę z zakresy funkcjonowania organizacji i 
instytucji politycznych w skali krajowej i 
międzynarodowej. 

S2A_W03 
 



POL2A_W11 Zna mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz 
innych organizacji międzynarodowych. 

S2A_W08 

POL2A_W12 Ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań 
stojących przed polityką z perspektywy krajowej oraz 
międzynarodowej. 

S2A_W07 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
POL2A_U01 Potrafi analizować i oceniać życie polityczne z 

perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych 
S2A_U01 

POL2A_U02 Rozpoznaje mechanizmy działania władzy politycznej. S2A_U01 
S2A_U02 

POL2A_U03 Posiada umiejętność wykorzystywania teoretycznych 
aspektów funkcjonowania zachowań w życiu publicznych 
do analizy wszelkich procesów społecznych. 

S2A_U08 
 

POL2A_U04 Potrafi zbudować własnych warsztat badawczy przy 
wykorzystaniu różnych metod i technik badawczych. 

S2A_U02 
S2A_U07 
S2A_U10 
S2A_U05 

POL2A_U05 Umie ocenić role i znaczenie ruchów politycznych i 
różnych grup nacisku. 

S2A_U08 

POL2A_U06 Potrafi wskazać determinanty ewolucji systemów 
politycznych. 

S2A_U03 
S2A_U06 

POL2A_U07 Umie określać istotę różnych polityk szczegółowych oraz 
relacje między nimi na różnych poziomach decydowania. 

S2A_U03 

POL2A_U08 Umie wyjaśnić istotę mechanizmów partycypacji 
politycznej oraz rozumie jej znaczenie dla kształtowania 
społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury 
politycznej. 

S2A_U01 
S2A_U06 
S2A_U08 
S2A_U09 

POL2A_U09 Umie analizować wyniki badań opinii publicznej i 
wykorzystywać tą wiedzę do kształtowania postaw 
politycznych. 

S2A_U09 
S2A_U05 

POL2A_U10 Rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami 
politycznymi w skali krajowej i światowej. 

S2A_U04 

POL2A_U11 Potrafi analizować mechanizmy integracji europejskiej 
oraz interpretować prawo europejskie. 

S2A_U04 
S2A_U06 

POL2A_U12 Umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia 
występujące w sferze politycznej. 

S2A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
POL2A_K01 Jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu 

politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych 
poziomach partycypacji. Potrafi przewidywać skutki swej 
aktywności. 

S2A_K01 
S2A_K04 

 

POL2A_K02 Jest zdolny określić własne kompetencje z zakresu badań 
polityki. 

S2A_K07 
 

POL2A_K03 Jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze 
publicznej. 

S2A_K03 
 

POL2A_K04 Jest przygotowany do pracy w ośrodkach badań 
politologicznych, wykonywaniu funkcji eksperta czy 
doradcy oraz komentatora życia politycznego. 

S2A_K04 
 

POL2A_K05 Potrafi kierować zespołami ludzi, wykorzystując techniki S2A_K02 



negocjacyjne oraz wiedzę z zakresu prawno-
organizacyjnego funkcjonowania różnego typu 
organizacji. 

 

POL2A_K06 Ma świadomość wartości zachowywania się w sposób 
profesjonalny i etyczny. Potrafi aktywnie propagować te 
postawy. 

S2A_K06 
 

POL2A_K07 Potrafi samodzielnie uzupełniać i zdobywać wiedzę. S2A_K05 
 

 
 

 

 

 

 

 


