
 
 

Załącznik do Uchwały Nr 50/2021 Senatu UKSW 

z dnia 20 maja 2021 r. 

 

POLITOLOGIA, studia pierwszego stopnia (stacjonarne) 
 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 

 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych  
nauki o polityce i administracji 93 

nauki socjologiczne 7 

 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego 

stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższymi i nauce. 

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia w toku kształcenia nabywa wiedzę, 

umiejętności i kompetencje składające się na kompletne wykształcenie właściwe dla tego poziomu 

studiów przewidziane w opisie efektów uczenia się oraz szczegółowo zoperacjonalizowane 

w programie studiów. 

 

W praktyce oznacza to uzyskanie specjalistycznej wiedzy w czworokącie subdyscyplin 

politologicznych: myśli politycznej, systemów politycznych, polityk publicznych i stosunków 

międzynarodowych. Studia nad polityką w lokalnej (regionalnej, krajowej) i szerszej 

(międzynarodowej) perspektywie oraz jej złożonością (aspekty kulturowo-religijne, społeczne, 

ekonomiczne), po części interdyscyplinarne, prowadzą do uzyskania świadomości wzajemnego 

przenikania się różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz wspierają 

rozwój abstrakcyjnego myślenia stanowiącego niewątpliwy atut wśród umiejętności cenionych 

przez pracodawców.  

 

Równolegle absolwent studiów politologicznych w UKSW zdobywa umiejętności analityczne, 

eksplanacyjne i konceptualizacyjne, w szczególności w zakresie związanym z dyscypliną studiów. 

Sprawnie komunikuje się, negocjuje i przekonuje w języku polskim oraz w jednym z języków obcych 

(w stopniu wymaganym dla poziomu kształcenia). Jest także kompetentny społecznie, tj. świadom 

konieczności rozwoju (w tym kontynuowania kształcenia), przygotowany do pracy zespołowej oraz 

uczestnictwa w życiu publicznym, dostrzega zalety i wyzwania pluralizmu oraz dyskursywnej 

debaty. Jest to wynikiem zorientowania studiów na dyskusję i towarzyszenie studentowi 

w próbach zrozumienia świata, w szczególności w jego politycznym wymiarze, niż na „bierne” 

przedstawianie wyżej wymienionych zagadnień w tej czy innej konwencji. Wreszcie, w związku 

z misją uniwersytetu absolwent winien być szczególnie wrażliwy na kwestie profesjonalnego 

i etycznego działania oraz gotowości do podjęcia odpowiedzialności za sprawy wspólnoty 

politycznej.  

 



 
 

Jego wiedza umiejętności i kompetencje kwalifikują go w szczególności do zatrudnienia 

w administracji państwowej, samorządowej, mediach, instytucjach politycznych, think-tankach, 

ale także do wykonywania innych zawodów wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia 

abstrakcyjnego niezbędnego w skomplikowanych relacjach społecznych i politycznych. Zmiany 

zachodzące w otoczeniu zewnętrznym Uczelni, związane z prawnymi uwarunkowaniami jej 

funkcjonowania, jak i rozwojem społeczno-gospodarczym i technologicznym znajdują 

bezpośrednie odzwierciedlenie w projektowaniu kształcenia na kierunku politologia. Towarzyszy 

temu wprowadzanie nowych metod kształcenia z szerokim zastosowaniem tutoringu, zajęć 

o charakterze projektowym wymagających pracy zespołowej, wreszcie wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii i zaawansowanego oprogramowania umożliwiających analizowanie 

zjawisk społecznych w niedostępny wcześniej sposób (big data). 

 

Wyzwania współczesnego rynku pracy generują potrzeby w zakresie wszechstronnego 

przygotowania ogólnego oraz umiejętności uczenia się przez całe życie. Szerokie przygotowanie 

obszarowe w naukach społecznych, kompetencje społeczne i umiejętności analityczne oraz 

towarzysząca temu specjalistyczna wiedza w zakresie nauk o polityce i administracji stanowi 

o adekwatności efektów uczenia się do potrzeb społeczno-gospodarczych. Pozwala 

to absolwentom politologii wcielać się w różne role zawodowe w strukturach publicznych 

i niepublicznych. Między innymi w administracji państwowej, samorządowej, mediach, 

instytucjach politycznych, think-tankach, ale także do wykonywania innych zawodów 

wymagających zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego niezbędnego 

w skomplikowanych relacjach politycznych, społecznych i gospodarczych. 

 



 
 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Wiedza 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

6 PRK 

P1_W01 
Ma elementarną orientację w charakterze nauk społecznych oraz posiada 
podstawową wiedzę o istocie nauk o polityce i administracji, ich miejscu 
w systemie nauk i relacjach do innych nauk. 

P6U_W 

P1_W02 
Ma wiedzę na temat uwarunkowań życia politycznego (w wymiarze 
historycznym i współczesnym) tj. uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, 
kulturowych i innych.  

P6U_W 

P1_W03 
Ma podstawową wiedzę o strukturach społecznych (politycznych oraz 
ekonomicznych i kulturowych). 

P6S_WG 

P1_W04 

Posiada wiedzę o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także 
o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji 
i instytucji społeczno-politycznych. Jest to wiedza odnosząca się zarówno 
do Polski, jak i Europy oraz świata.  

P6S_WG 

P1_W05 
Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych, form ich organizacji oraz 
znaczenia dla kultury demokracji. 

P6S_WG 

P1_W06 
Ma wiedzę na temat roli mediów w życiu publicznym, w szczególności 
politycznym. 

P6S_WG 

P1_W07 
Ma podstawową wiedzę na temat zachodzących w Europie i na świecie 
procesów integracji i dezintegracji, stosunków międzynarodowych w wymiarze 
politycznym, kulturalnym oraz relacji międzykulturowych. 

P6S_WG 

P1_W08 
Posiada wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie, zna warunki i formy 
uczestnictwa w życiu politycznym. 

P6S_WG 

P1_W09 
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk 
o polityce i administracji. 

P6S_WG 

P1_W10 Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych. P6S_WG 

P1_W011 Ma wiedzę o normach etycznych, politycznych i prawnych. 
P6S_WG, 
P6S_WK 

P1_W012 Zna główne nurty w myśli politycznej. P6S_WG 

P1_W013 
Ma podstawową wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia 
społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku i ich otoczeniu. 

P6S_WG, 
P6S_WK 



 
 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Umiejętności 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

6 PRK 

P1_U01 
Potrafi tłumaczyć/wyjaśniać zachowanie człowieka i grup społecznych w życiu 
publicznym. 

P6U_U 

P1_U02 
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk politycznych. Potrafi interpretować procesy 
i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym i kulturowym. 

P6S_UW 

P1_U03 
Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych, 
instytucji i organizacji politycznych. 

P6S_UW 

P1_U04 Potrafi tłumaczyć treści przekazu medialnego stosując nabytą wiedzę. P6S_UW 

P1_U05 

Rozumie relacje między człowiekiem i grupami społecznymi a instytucjami 
politycznymi oraz potrafi dostrzec oczekiwania społeczne. Posiada umiejętność 
rozwiązywania nowych problemów poprzez zastosowanie nabytej wiedzy. 
Potrafi pracować w grupie. 

P6S_UW 
P6S_UO 

P1_U06 
Potrafi zastosować przyjęty system aksjonormatywny do rozpoznawania i oceny 
zjawisk o charakterze politycznym oraz realizowania zadań w rzeczywistości 
politycznej. 

P6S_UW 
P6S_UK 

P1_U07 
Potrafi zastosować posiadaną wiedzę dla rozstrzygania problemów i dylematów 
pojawiających się w pracy zawodowej. Jest zorientowany na rozwój poprzez 
dalsze kształcenie. 

P6S_UU 

P1_U08 
Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do elementarnej analizy konkretnych 
problemów. Potrafi zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia. 

P6U_U 
P6S_UW 
 

P1_U09 

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla 
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
a w szczególności potrafi: - porozumiewać się płynnie i spontanicznie, 
z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu 
umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy 
ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością; - na podstawie wyszukanych 
informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów 
ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność 
przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając 
argumenty za i przeciw; - samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację 
ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat (w tym także na tematy 
związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw. 
Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji. Ponadto student rozumie potrzebę 
ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi 
samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze 
zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. 
 

 

P6S_UK 



 
 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
Kompetencje społeczne 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

6 PRK 

P1_K01 
Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego wynikającą z dynamiki rzeczywistości 
społecznej, w tym uczenia się przez całe życie. 

P6S_KK 

P1_K02 
Jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym, posiada doświadczenia 
w pracy zespołowej oraz przyjmowaniu różnych ról w grupie. Potrafi wykazywać 
się przedsiębiorczością w działaniu. 

P6S_KO 

P1_K03 
Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia. Dostrzega zalety i wyzwania 
pluralizmu opinii oraz intelektualnej dyskusji. 

P6S_KK 
P6S_KR 

P1_K04 
Nabył kompetencje pozwalające mu organizować pracę w sposób umożliwiający 
realizację zleconych zadań. 

P6U_K 

P1_K05 
Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny 
w pracy oraz działalności zawodowej i publicznej. 

P6U_K 
P6S_KR 

P1_K06 
Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym 
organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji 
krajowych i zagranicznych. 

P6S_KR 

 



 
 

3.  Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0312 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 2055 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 181 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

94 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 
nauki języków obcych 

10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 54,5 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 
zawodowych 

4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny 
nauk humanistycznych  

6 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  
praca dyplomowa 
oraz egzamin 
dyplomowy 

Opis realizacji programu 

Studia na kierunku politologia są dwustopniowe. Studenci w ramach kierunku politologia 

otrzymują jednolitą zintegrowaną ścieżkę kształcenia (150 ECTS) uzupełnioną o moduły 

kształcenia: 

1. Polityka społeczna i gospodarcza (25 ECTS)  

2. Polityka międzynarodowa i integracja europejska (25 ECTS)  

umożliwiające indywidualizację rozwoju studenta zgodnie z jego zainteresowaniami.  

Moduły skomponowane są w relacji do wybranych specjalności właściwych dla wiodącej dla 

kierunku dyscypliny naukowej. Wybór modułu odbywa się w sposób swobodny. 

Dodatkowo student zobowiązany jest uzyskać 6 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 

humanistycznych, poszerzając tym samym swoją wiedzę o świecie i człowieku. 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

Na 4/5 semestrze przewidziano realizację praktyk studenckich w wymiarze 120 godzin. 

Rozliczenie następuje pod koniec 5 semestru. Organizatorem praktyk jest UKSW. Nadzór nad 

organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form odbywania 

praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk, stanowiący 

załącznik do programu studiów. 

 

 



 
 

4.  Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 
w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW STACJONARNYCH 
 

lp. 

rok 
stu
dió
w 

seme
str 

przedmiot 

język 
wykłado

wy 
przedmi

otu 

rodzaj zajęć 
dydaktycznych 

symbole efektów 
uczenia się dla 

kierunku 
forma zaliczenia 

liczb
a 

godz
in 

punkt
y ECTS 

Przedmioty obligatoryjne 
 

150 

1 I 1/2 Kultura i techniki studiowania polski konwersatorium P6S_UU, P6U_K zaliczenie na ocenę 15 1 

2 I 1 Nauka o państwie i polityce polski wykład P1_W01, P1_U02  egzamin pisemny 30 3 

3 I 1 Nauka o państwie i polityce polski ćwiczenia P1_W01, P1_U02  zaliczenie na ocenę 30 3 

4 I 1 Historia filozofii polski wykład P1_W01 P1_W02 zaliczenie na ocenę 30 2 

5 I 1 Nauka o prawie polski konwersatorium 

P1_W04, P1_W13, 

P1_U03, P1_K06   egzamin pisemny 30 3 

6 I 1 Historia najnowsza polski wykład P1_W02 zaliczenie na ocenę 30 2 

7 I 1 Wprowadzenie do ekonomii polski wykład P1_W02, P1_U02 egzamin testowy 30 3 

8 I 1 Statystyka opisowa polski wykład P1_W09 zaliczenie na ocenę 30 2 

9 I 1 Wprowadzenie do polityki społecznej polski wykład P1_W02, P1_U02 zaliczenie na ocenę 30 2 



 
 

10 I 1 Kompozycja pracy naukowej polski ćwiczenia P1_W09 zaliczenie na ocenę 15 1,5 

11 I 1 Psychologia społeczna polski wykład P1_W08, P1_U01 zaliczenie na ocenę 30 2 

12 I 1 Ranking wydarzeń politycznych polski konwersatorium P1_W06, P1_W07 zaliczenie na ocenę 15 1 

13 I 1 Polityka międzynarodowa - współczesne wyzwania polski wykład P1_W02 zaliczenie na ocenę 15 1 

14 I 1 Lektorat z języka obcego nowożytnego jęz.obcy lektorat P1_U09 zaliczenie na ocenę 30 2 

15 I 2 Logika i metodologia nauk polski wykład P1_U08 zaliczenie na ocenę 30 2 

16 I 2 Etyka polski wykład P1_W11, P1_K05 zaliczenie na ocenę 30 2 

17 I 2 Najnowsza historia polityczna Polski polski wykład P1_W02 egzamin ustny 30 3 

18 I 2 Najnowsza historia polityczna Polski polski ćwiczenia P1_W02 zaliczenie na ocenę 30 2 

19 I 2 Geografia polityczna polski wykład P1_W02, P1_W07  egzamin testowy 30 3 

20 I 2 Polityka gospodarcza polski wykład 

P1_W02, P1_W03, 

P1_U02, P1_K02 egzamin testowy 30 3 

21 I 2 Wprowadzenie do socjologii polski wykład 

P1_W02, P1_W03, 

P1_U05, P1_K02 zaliczenie na ocenę 30 2 

22 I 2 Wprowadzenie do socjologii polski ćwiczenia 

P1_W02, P1_W03, 

P1_U05, P1_K02 zaliczenie na ocenę 15 1 



 
 

23 I 2 Narzędzia informacyjne w naukach społecznych polski ćwiczenia P1_W09, P1_W06 zaliczenie na ocenę 30 2 

24 I 2 Wstęp do metod badań politologicznych polski ćwiczenia 

P1_W09, P1_U08, 

P1_K045 zaliczenie na ocenę 30 5 

25 I 2 Polityka polska – współczesne wyzwania polski wykład P1_W02 zaliczenie na ocenę 15 1 

26 I 2 Lektorat z języka obcego nowożytnego jęz.obcy lektorat P1_U09 zaliczenie na ocenę 30 2 

łącznie na 1 roku 56,5 

27 II 3/4 Ochrona własności intelektualnej polski konwersatorium P1_K05 zaliczenie na ocenę 15 1 

28 II 3 Klasyczna myśl polityczna polski wykład 

P1_W12, P1_U06, 

P1_K03   egzamin ustny 30 3 

29 II 3 Klasyczna myśl polityczna polski ćwiczenia 

P1_W12, P1_U06, 

P1_K03   zaliczenie na ocenę 30 3 

30 II 3 

Wprowadzenie do współczesnych systemów 

politycznych polski wykład 

P1_W04, P1_W10, 

P1_U03, P1_U08  egzamin pisemny 30 3 

31 II 3 

Wprowadzenie do współczesnych systemów 

politycznych polski ćwiczenia 

P1_W04, P1_W10, 

P1_U03, P1_U08  zaliczenie na ocenę 30 3 

32 II 3 Międzynarodowe stosunki polityczne polski wykład P1_W04, P1_W07 egzamin ustny 30 3 

33 II 3 Międzynarodowe stosunki polityczne polski ćwiczenia P1_W04, P1_W07 zaliczenie na ocenę 30 3 



 
 

34 II 3 Integracja europejska polski wykład P1_W07 P1_U02  zaliczenie na ocenę 30 3 

35 II 3 Lektorat z języka obcego nowożytnego jęz.obcy lektorat P1_U09 zaliczenie na ocenę 30 2 

36 II 3 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia P1_K01 zaliczenie 30 0 

37 II 4 Nowożytna myśl polityczna polski wykład 

P1_W12, P1_U06, 

P1_K03  egzamin ustny 30 2 

38 II 4 Nowożytna myśl polityczna polski ćwiczenia 

P1_W12, P1_U06, 

P1_K03  zaliczenie na ocenę 30 2 

39 II 4 Współczesne systemy polityczne polski wykład 

P1_W04, P1_W10, 

P1_U03, P1_U08 egzamin pisemny 30 2 

40 II 4 System polityczny RP polski wykład 

P1_W04, P1_W10, 

P1_U03, P1_U08, 

P1_K06  zaliczenie na ocenę 15 2 

41 II 4 System polityczny RP polski ćwiczenia 

P1_W04, P1_W10, 

P1_U03, P1_U08, 

P1_K06  zaliczenie na ocenę 30 2 

42 II 4 Partie i systemy partyjne polski wykład 

P1_W08, P1_W10, 

P1_U01, P1_U02, 

P1_U03, P1_K06 egzamin testowy 30 2 

43 II 4 Partie i systemy partyjne polski ćwiczenia 

P1_W08, P1_W10, 

P1_U01, P1_U02, 

P1_U03, P1_K06 zaliczenie na ocenę 15 2 



 
 

44 II 4 Międzynarodowe stosunki kulturalne polski wykład 

P1_W02, P1_W07, 

P1_U02, P1_U08 zaliczenie na ocenę 15 1 

45 II 4 Podstawy prawa międzynarodowego polski wykład 

P1_W04, P1_W11, 

P1_U03 zaliczenie na ocenę 15 1 

46 II 4 Myśl społeczna Kościoła polski konwersatorium P1_W13, P1_K03  zaliczenie na ocenę 30 2 

47 II 4 Projekt badawczy (tutoring) polski ćwiczenia 

P1_W09, P1_U02, 

P1_U08 zaliczenie na ocenę 15 3 

48 II 4-5 Praktyki zawodowe polski ćwiczenia 

P1_U07, P1_K01, 

P1_K05, P1_K06  zaliczenie na ocenę 120 5 

49 II 4 Lektorat z języka obcego nowożytnego jęz.obcy lektorat P1_U09 

zaliczenie na ocenę 

i egzamin 30 4 

50 II 4 Wychowanie fizyczne polski ćwiczenia P1_K01 zaliczenie 30 0 

łącznie na 2 roku 54 

51 III 5 Współczesne ideologie polityczne polski wykład P1_W12, P1_U06  zaliczenie na ocenę 30 3 

52 III 5 Antropologia polityczna polski wykład P1_W03, P1_W08,  egzamin pisemny 30 3 

53 III 5 System polityczny UE polski konwersatorium 

P1_W04, P1_W10, 

P1_K06 zaliczenie na ocenę 30 3 

54 III 5 Samorząd i polityka lokalna polski konwersatorium 

P1_W05, P1_U03, 

P1_U05, P1_K06   zaliczenie na ocenę 30 3 



 
 

55 III 5 Marketing polityczny polski konwersatorium 

P1_W06, P1_U04, 

P1_U07, P1_K05   zaliczenie na ocenę 30 3 

56 III 5 Demografia społeczna polski wykład P1_W02, P1_U08  egzamin pisemny 30 3 

57 III 5 Udział w konferencji z referatem polski ćwiczenia 

P1_W09, P1_U08,  

P1_K02, P1_K04 zaliczenie na ocenę 15 2 

58 III 5 Seminarium licencjackie  polski seminarium P1_W09, P1_U02  zaliczenie na ocenę 30 4 

59 III 6 Organizacje i zarządzanie polski wykład 

P1_W04, P1_W13, 

P1_U07, P1_K05 egzamin pisemny 15 2 

60 III 6 Administracja publiczna polski wykład 

P1_W04, P1_W13, 

P1_U03, P1_K06   egzamin pisemny 30 4 

61 III 6 Seminarium licencjackie  polski seminarium P1_W09, P1_U02  

złożenie pracy 

dyplomowej i 

zaliczenie na ocenę 30 9,5 

łącznie na 3 roku 39,5 

Zajęcia do wyboru przez studenta 31 

 
I 1i2 Język polski akademicki dla cudzoziemców polski konwersatorium P6S_UK zaliczenie na ocenę 60 6 

 
I 1 Zajęcia z zakresu nauk humanistycznych polski wykład P6S_UU zaliczenie na ocenę 60 6 

 

II-

III 3-6 1 z 2 modułów zajęć opisanych poniżej  285 25 

 
Moduł 1: Polityka społeczna i gospodarcza 



 
 

 
II 3 Geografia gospodarcza Europy polski konwersatorium P1_W13, P1_U02 zaliczenie na ocenę 30 2 

 
II 3 Rynek pracy i polityka zatrudnienia polski konwersatorium 

P1_W13, P1_U02, 

P1_K01 zaliczenie na ocenę 30 2 

 
II 4 System pomocy społecznej polski wykład P1_W13 zaliczenie na ocenę 30 3 

 
II 4 Patologie społeczne polski konwersatorium 

P1_W13, P1_U08, 

P1_K02 zaliczenie na ocenę 30 3 

 III 5 Problematyka państwa opiekuńczego polski wykład P1_W04, P1_U03 zaliczenie na ocenę 30 2 

 III 5 Finanse publiczne w Polsce polski konwersatorium P1_W13, P1_U02 zaliczenie na ocenę 30 2 

 III 5 Teorie i pomiar ubóstwa polski konwersatorium P1_W02 zaliczenie na ocenę 30 3 

 III 6 Polityka rodzinna polski wykład P1_U05, P1_K06 zaliczenie na ocenę 30 2 

 III 6 Dialog społeczny polski konwersatorium P1_W04, P1_W13 zaliczenie na ocenę 15 2 

 III 6 III sektor w Polsce i na świecie polski konwersatorium 

P1_W04, P1_W13, 

P1_U03, P1_U05 zaliczenie na ocenę 15 2 

 III 6 

Polityka społeczna i gospodarcza w programach 

partii politycznych polski konwersatorium P1_W13, P1_U04 zaliczenie na ocenę 15 2 

 Moduł 2: Polityka międzynarodowa i integracja europejska 

 II 3 Organizacje międzynarodowe polski konwersatorium P1_W13, P1_U03 zaliczenie na ocenę 30 2 



 
 

 II 3 Wstęp do dyplomacji polski konwersatorium P1_W04, P1_K02 zaliczenie na ocenę 30 2 

 II 4 

Cywilizacja i kultura europejska. Wybrane 

zagadnienia polski konwersatorium 

P1_W07, P1_W13, 

P1_U01, P1_K03 zaliczenie na ocenę 15 2 

 II 4 Prawo dyplomatyczne i konsularne polski konwersatorium P1_W04, P1_U08 zaliczenie na ocenę 15 1 

 II 4 Geopolityczne usytuowanie Europy Środkowej polski konwersatorium 

P1_W07, P1_W13, 

P1_U02, P1_K02 zaliczenie na ocenę 30 3 

 III 5 

Transformacja systemowa w Europie Środkowo-

Wschodniej polski konwersatorium 

P1_W07, P1_U01, 

P1_K04 zaliczenie na ocenę 30 2 

 III 5 Europa w stosunkach międzynarodowych polski konwersatorium 

P1_W13, P1_U03, 

P1_K06 zaliczenie na ocenę 30 3 

 III 5 Etyka dyplomatyczna i konsularna polski konwersatorium 

P1_W11, P1_U06, 

P1_K05 zaliczenie na ocenę 30 2 

 III 6 Elity polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej polski konwersatorium 

P1_W07, P1_U01, 

P1_K04 zaliczenie na ocenę 30 3 

 III 6 Międzynarodowa polityka ludnościowa polski wykład 

P1_W02, P1_W13, 

P1_U02 zaliczenie na ocenę 15 3 

 III 6 Międzynarodowe stosunki gospodarcze polski wykład P1_W13, P1_U02 zaliczenie na ocenę 30 2 



 

 
Załącznik do Programu studiów 

 

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Politologia – profil ogólnoakademicki 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i są 

bezpośrednio powiązane z programem kształcenia na kierunku politologia. 

2. Praktyki służą przede wszystkim zastosowaniu wiedzy nabytej w trakcie studiów, rozwijaniu 

umiejętności i kompetencji społecznych. Stanowią również okazję do bezpośredniego 

kontaktu z potencjalnym pracodawcą – zapoznania się z wewnętrzną pragmatyką 

funkcjonowania miejsca odbywania praktyk we wszystkich jej wymiarach. 

3. Praktyki zawodowe odbywają się w trakcie II i III roku studiów (IV i V semestr). 

 

§ 2 

1. Wyboru miejsca praktyk dokonuje się z listy instytucji, z którymi UKSW ma podpisaną umowę. 

W innym przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk. 

2. Dokumenty uprawniające do odbycia praktyk wydawane są zgodnie z Regulaminem Praktyk 

Studenckich UKSW. 

 

§ 3 

1. Praktyka trwa 120 godzin, może odbywać się maksymalnie w dwóch miejscach. Za 

zrealizowanie praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS 

2. Rozliczenie praktyk odbywa się do końca semestru V, zgodnie z Regulaminem Praktyk 

Studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

II. Szczegółowe cele i efekty praktyki 

 

§ 4 

1. Student kierunku politologia powinien w toku odbywanych praktyk uzyskać zakładane 

kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów uczenia się dla danego kierunku. Szczególnie 

praktyki mają przygotować studenta do: uczestnictwa w życiu publicznym, przyjmowania 

różnych ról i pracy w grupie, organizowania sobie pracy w sposób umożliwiający realizację 

zleconych zadań, zachowania w sposób profesjonalny i etyczny w pracy. 

2. Student powinien zapoznać się z zadaniami, specyfiką i celami przyjmującej go jednostki 

lub organizacji. Integralną częścią praktyk powinien być udział studenta w realizacji 

powierzonych mu zadań w danej jednostce, brania odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje. Praktyki powinny ukazać dynamikę i złożoność procesów politycznych w dzisiejszym 

świecie. 

§ 5 

1. Program praktyki uzupełnia kształcenie studentów w zakresie zdobywanej wiedzy, 

umiejętności i kompetencji społecznych, szczególnie: 



 

a. Student poprzez obserwację pracy poszczególnych komórek w strukturze instytucji, 

pogłębia rozumienie teorii poprzez jej praktyczne zastosowanie w działaniach 

jednostki. 

b. Student posiada umiejętność zastosowania się do procedur i regulacji instytucji, w 

której odbywa praktykę. 

c. Student rozwija/doskonali swoje umiejętności organizowania sobie pracy w sposób 

umożliwiający realizację zleconych zadań. 

d. Student potrafi wykazać się samodzielnością i odpowiedzialnością w wykonywaniu 

poleceń osoby nadzorującej praktykanta w instytucji. 

e. Student ma świadomość znaczenia profesjonalnego i etycznego zachowania dla 

tworzenia relacji z innymi osobami odpowiedzialnymi za powierzone obowiązki. 

f. Student poprzez współpracę z pracownikami instytucji rozwija swoje zdolności 

komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie. 

2. Sposób weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się: ocena pełnomocnika ds. praktyk na 

podstawie rozmowy ze studentem oraz karty kompetencji praktykanta i dziennika praktyk. 

 

§ 6 

1. Wybór miejsca praktyk powinien korespondować z charakterem studiów – jednostka, 

względnie jej część, w której odbywa się praktyka, musi być zaangażowana w aktywną 

działalność polityczną lub w jej analizowanie. 

2. Mogą to być m.in.: 

˗ jednostki administracji rządowej, w tym polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne; 

˗ instytucje parlamentarne, w tym biura poselskie i senatorskie; 

˗ instytucje i inne organy Unii Europejskiej; 

˗ jednostki samorządu terytorialnego lub gospodarczego; 

˗ organizacje pozarządowe; 

˗ instytucje analityczne i organizacje badawcze; 

˗ przedsiębiorstwa korzystające z pomocy unijnej; 

˗ środki społecznego przekazu. 

3. Miejsce odbywania studenckich praktyk zawodowych powinno uwzględniać potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami oraz stwarzać przyjazne środowisko pracy, dostosowane do ich 

możliwości i zapewniające realizację ich potrzeb, w tym swobodny dostęp do budynku, 

biurka i pomieszczeń sanitarno-socjalnych. W miarę możliwości pracodawca powinien 

wyznaczyć pracownika, który wspomagałby osobę niepełnosprawną  przy realizowaniu zadań 

związanych z odbywaniem praktyki. 


