
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 51/2021 Senatu UKSW 

z dnia 20 maja 2021 r. 

 

POLITOLOGIA, studia drugiego stopnia (stacjonarne)  

– program obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020. 
 

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 100 

 

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 II 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  

7 PRK 

P2_W01 
Ma rozszerzoną i pogłębioną orientację w charakterze nauk społecznych, 
w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach 
do innych nauk. 

P7U_W 

P2_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza 
politycznych, ekonomicznych i kulturowych. 

P7U_W 

P2_W03 
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii państwa, władzy, polityki, a także 
zasad funkcjonowania systemu politycznego oraz różnych podmiotów życia 
społecznopolitycznego. 

P7S_WG 

P2_W04 
Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej 
nauk o polityce. Zna metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w 
badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce. 

P7S_WG 

P2_W05 

Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi 
prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Rozumie mechanizmy 
tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich 
instytucjonalizacji oraz zmiany. 

P7S_WG 

P2_W06 

Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat miejsca i roli mediów 
masowych w życiu publicznym, szczególnie politycznych uwarunkowań ich 
funkcjonowania oraz społecznej odpowiedzialności. Rozumie rolę i znaczenie 
mediów w obszarze komunikowania politycznego. 

P7S_WG 

P2_W07 
Posiada pogłębioną wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie, zna 
uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu 
politycznym. 

P7S_WG 

P2_W08 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad i form funkcjonowania wspólnot 
lokalnych oraz organizacji administracji samorządowej. 

P7S_WG 

P2_W09 
Posiada ugruntowaną wiedzę dotyczącą procesów zmian struktur i instytucji 
politycznych. 

P7S_WG 

P2_W10 
Ma uporządkowaną wiedzę na temat wartości i norm etycznych obowiązujących 
badaczy i uczestników życia publicznego. 

P7S_WG, 
P7S_WK 

P2_W011 
Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł, ewolucji i różnorodności nurtów myśli 
społecznej, zwłaszcza politycznej. 

P7S_WG 

P2_W012 
Dobrze zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego. 

P7S_WG, 
P7S_WK 

P2_W013 

Ma pogłębioną wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia 
społecznego pozostającej w zainteresowaniu kierunku oraz specjalności i ich 
otoczeniu. 
 

 

 

P7S_WG 



Symbol 
efektu 

uczenia się 
Umiejętności 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

7 PRK 

P2_U01 
Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania 
zjawisk z zakresu życia publicznego. 

P7U_U 

P2_U02 

Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę politologiczną oraz dyscyplin pokrewnych 
do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk 
politycznych. Potrafi samodzielnie i krytycznie interpretować procesy i zjawiska 
polityczne. 

P7S_UW 

P2_U03 
Potrafi klarownie, spójnie i elokwentnie wypowiadać się ustnie i pisemnie 
na temat zjawisk i procesów zachodzących w życiu publicznym. 

P7S_UW 

P2_U04 
Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces badawczy (także z 
udziałem innych osób) w obszarze nauk o polityce. 

P7_S_UO 

P2_U05 
Potrafi twórczo podchodzić do nowych problemów i sprawnie wyszukiwać 
skuteczne sposoby ich rozwiązywania. Samodzielnie planuje swój rozwój i 
potrafi wspomagać innych w tym zakresie. 

P7U_U, 
P7S_UU 

P2_U06 
Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych, etycznych, 
zawodowych) przy rozwiązywaniu konkretnych problemów w rzeczywistości 
politycznej 

P7U_U, 
P7S_UW 
 

P2_U07 

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, 
a w szczególności: - posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się 
z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 
w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród 
niespecjalistów; - posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych 
w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł; -
potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając 
swój pogląd w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz podając argumenty 
za i przeciw. Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując 
uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii.  
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 oraz oceniać je krytycznie pod względem przydatności 
do swojej pracy akademickiej. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia 
się innych osób. 

P7S_UK 



Symbol 
efektu 

uczenia się 
Kompetencje społeczne 

odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

na 
poziomie  

7 PRK 

P2_K01 
Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować 
proces samokształcenia oraz uczenia innych. 

P7S_KR 

P2_K02 
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz 
inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób. 

P7S_KO 

P2_K03 
Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do proponowanych 
i podejmowanych zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe 
skutki swojego działania. Potrafi wykorzystać dostępną wiedzę ekspercką. 

P7S_K 
P7S_KK 

P2_K04 
Dostrzega i precyzyjnie formułuje problemy etyczne związane z wykonywaną 
pracą zawodową (swoją i innych), proponuje adekwatne sposoby rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w tym obszarze. 

P7U_K 

 



3.  Program studiów stacjonarnych 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0312 

Liczba semestrów 4 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów min. 900 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 123 

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

90 

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

4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 76 

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

nie dotyczy 

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

min. 5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  
praca dyplomowa 
oraz egzamin 
dyplomowy 

Opis realizacji programu 

Studia na kierunku politologia są dwustopniowe. W ramach kształcenia na II stopniu studiów 
studenci otrzymują zintegrowaną ścieżkę studiów z sekwencją przedmiotów umożliwiających 
rozwój kierunkowy oraz – dzięki modułom specjalizacyjnym: 1. Polityka w cyberprzestrzeni, 
2. Europa Środkowo-Wschodnia, 3. Dyplomacja publiczna i analityka polityczna – możliwość 
wyboru uzupełnienia kształcenia o wiedzę, umiejętności i kompetencje zbieżne z jedną 
ze specjalności badawczych kadry naukowej Instytutu Politologii. Wybór modułu odbywa się 
w sposób swobodny. 

 

 



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 

punkty 
ECTS 

Przedmioty obligatoryjne 
 

75 

1 I 1 Filozofia polityki polski wykład P2_W11 egzamin pisemny 30 3 

2 I 1 Polityka polska po 1989 r. polski wykład P2_W03 egzamin pisemny 30 3 

3 I 1 Metodologia badań politologicznych polski konwersatorium 

P2_W01, P2_W04, 

P2_U04, P2_K01 zaliczenie na ocenę 30 2 

4 I 1 Polityka i religia polski konwersatorium 

P2_W02, P2_W11, 

P2_U04, P2_K04 zaliczenie na ocenę 30 2 

5 I 1 Historia instytucji politycznych w wieku XVII i XVIII polski wykład P2_W02, P2_W09 egzamin pisemny 15 1 

6 I 1 Historia myśli ekonomicznej polski wykład P2_W02, P2_W11 zaliczenie na ocenę 15 2 

7 I 1 Translatorium jęz.obcy konwersatorium P2_U07 zaliczenie na ocenę 30 4 

8 I 1 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 

P2_W12, P2_U02, 

P2_U03 zaliczenie na ocenę 30 4 

9 I 2 Historia instytucji politycznych w wieku XIX i XX polski wykład P2_W02, P2_W09 egzamin pisemny 30 3 



 

10 I 2 Polityka polska w perspektywie porównawczej polski wykład 

 P2_W08, P2_W09, 

P2_U01 egzamin pisemny 30 3 

11 I 2 Ruchy społeczne polski konwersatorium 

P2_W02, P2_W07, 

P2_W08, P2_K02 zaliczenie na ocenę 30 3 

12 I 2 Teoria polityki i teoria państwa polski wykład P2_W03 zaliczenie na ocenę 30 3 

13 I 2 Teoria polityki i teoria państwa polski ćwiczenia P2_W03 zaliczenie na ocenę 15 3 

14 I 2 Socjologia polityki polski wykład 

P2_W04, P2_W05, 

P2_W07 zaliczenie na ocenę 30 3 

15 I 2 Seminarium magisterskie polski ćwiczenia 

P2_W12, P2_U02, 

P2_U03,  zaliczenie na ocenę 30 3 

łącznie na 1 roku 42 

16 II 3 Decydowanie polityczne polski wykład P2_W03, P2_U05 egzamin pisemny 30 3 

17 II 3 Psychologia polityki polski wykład 

P2_W05, P2_W07, 

P2_U01, P2_K02  egzamin pisemny 30 3 

18 II 3 Debata publiczna polski konwersatorium 

P2_W06, P2_U03, 

P2_K02 zaliczenie na ocenę 30 4 

19 II 3 

Seminarium magisterskie  

 polski ćwiczenia 

P2_W01, P2_W12, 

P2_U03, P2_K03 zaliczenie na ocenę 30 6 

20 II 4 Komunikowanie polityczne polski wykład P2_W06, P2_U01 egzamin pisemny 15 3 

21 II 4 Etyka polityczna polski wykład 

P2_W10, P2_U01, 

P2_U06, P2_K04 egzamin pisemny 30 3 



 
 

22 II 4 

Zajęcia w języku obcym z zakresu nauk o polityce i 

administracji jęz.obcy wykład P2_U07 zaliczenie na ocenę 15 3 

23 II 4 Seminarium magisterskie  polski ćwiczenia 

P2_W01, P2_W12, 

P2_U03, P2_K03 

złożenie pracy 

dyplomowej i 

zaliczenie na ocenę  30 8 

łącznie na 2 roku 33 

Zajęcia do wyboru przez studenta 1 z 3 modułów zajęć opisanych poniżej                                                                                        minimum 48 ECTS 

 
Moduł 1: Polityka w cyberprzestrzeni (48 ECTS, 495 godzin) 

 
I 1 Internet i demokracja polski konwersatorium 

P2_W04, P2_W05, 

P2_W13 zaliczenie na ocenę 30 2 

 
I 1 Gry decyzyjne polski ćwiczenia 

P2_W07, P2_W09, 

P2_K02 zaliczenie na ocenę 30 2 

 
I 1 PR polityczny w Internecie polski konwersatorium P2_K02, P2_U03  zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 1 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru P2_W01, P2_W03 zaliczenie na ocenę 30 2 

 
I 2 Stare i nowe podziały polityczne polski konwersatorium 

P2_W09, P2_U05, 

P2_K03  zaliczenie na ocenę 30 2 

 
I 2 Kampania wyborcza 2.0 polski ćwiczenia 

P2_W09, P2_U05, 

P2_K03  zaliczenie na ocenę 30 2 

 
I 2 Analiza mediów społecznościowych I polski ćwiczenia 

P2_W04, P2_U01, 

P2_U04  zaliczenie na ocenę 30 2 



 

 
I 2 E-rządzenie polski konwersatorium 

P2_W02, P2_W08, 

P2_W09, P2_W13 zaliczenie na ocenę 15 2 

 I 2 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru P2_W01, P2_W03 zaliczenie na ocenę 60 4 

 II 3 Analiza mediów społecznościowych II polski ćwiczenia 

P2_W04, P2_W13, 

P2_U02 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 3 Think-tanki polski ćwiczenia P2_W13, P2_U01 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 3 Marketing polityczny w Internecie polski ćwiczenia 

P2_W07, P2_W09, 

P2_U02 zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 4 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru 

P2_U04, P2_U05, 

P2_K03 zaliczenie na ocenę 60 5 

 II 4 Analiza porównawcza w polityce polski konwersatorium 

P2_W04, P2_W09, 

P2_U05, P2_K02 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 4 Komentarz polityczny – kształtowanie polityki polski konwersatorium P2_W13, P2_U01 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 4 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru 

P2_U04, P2_U05, 

P2_K03 zaliczenie na ocenę 60 7 

 Moduł 2: Europa Środkowo-Wschodnia (53 ECTS, 420 godzin) 

 I 1 Geografia polityczna EŚ-W polski konwersatorium 

P2_W02, KW_09, 

P2_U01, P2_U02 zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 1 Historia i kultura EŚ-W polski wykład P2_W02, P2_U01 zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 1 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski konwersatorium P2_W01, P2_W03 zaliczenie na ocenę 30 3 



 
 

 I 2 Środkowoeuropejskość – zarys idei polski wykład P2_W05, P2_U02 zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 2 Formy współpracy państw EŚ-W polski konwersatorium P2_W13, P2_U02  zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 2 Konflikty narodowościowe w EŚ-W polski konwersatorium 

P2_W13, P2_U03, 

P2_K01  zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 2 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski konwersatorium P2_W01, P2_W03 zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 3 Republika Czeska polski konwersatorium 

P2_W09, P2_W13, 

P2_U02, P2_K01 zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 3 Węgry polski konwersatorium 

P2_W09, P2_W13, 

P2_U02, P2_K01 zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 3 Polska polski konwersatorium 

P2_W09, P2_W13, 

P2_U02, P2_K01 zaliczenie na ocenę 15 1 

 II 3 Słowacja polski konwersatorium 

P2_W09, P2_W13, 

P2_U02, P2_K01 zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 3 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru 

P2_U04, P2_U05, 

P2_K03 zaliczenie na ocenę 30 4 

 II 4 Bałkany polski konwersatorium 

P2_W09, P2_W13, 

P2_U02, P2_K03 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 4 Państwa bałtyckie polski konwersatorium 

P2_W13, P2_U04, 

P2_K03   zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 4 Rosja i Niemcy wobec EŚW polski konwersatorium P2_W13, P2_U04 zaliczenie na ocenę 15 8 

 II 4 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru 

P2_U04, P2_U05, 

P2_K03 zaliczenie na ocenę 30 4 



 

 Moduł 3: Dyplomacja publiczna i analityka polityczna (48 ECTS, 382,5 godzin) 

 I 1 

Czy demokracja jest możliwa wszędzie? Polityka 

porównawcza w ramach reżimów autorytarnych polski wykład 

P2_W02, P2_W03, 

P2_U02, P2_U06, 

P2_K01, P2_K02  zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 1 

Demokratyzacja, promocja demokracji 

i demokratyczne przywództwo polski konwersatorium 

P2_W02, P2_W03, 

P2_U01, P2_U02, 

P2_K02  zaliczenie na ocenę 30 3 

 I 1 Raport 1. Projekt konstytucyjny polski ćwiczenia 

P2_W02, P2_W03, 

P2_U02, P2_U03, 

P2_U04, P2_K02, 

P2_K03, P2_K04 zaliczenie na ocenę 15 3 

 I 2 

Europejczycy i ich przekonania. Wprowadzenie do 

analizy opinii publicznej polski konwersatorium 

P2_W05, P2_W04, 

P2_W10, P2_U02, 

P2_U05, P2_K02 zaliczenie na ocenę 15 2 

 I 2 Analiza decyzji politycznych polski konwersatorium 

P2_W03, P2_W05, 

P2_U05, P2_K03 zaliczenie na ocenę 7,5 1 

 I 2 Od opinii do wpływu – Internet i Demokracja polski konwersatorium 

P2_W04, P2_W05, 

P2_W13, P2_K03 zaliczenie na ocenę 15 1 

 I 2 Tożsamość, etniczność i zachowania wyborcze polski konwersatorium 

P2_W10, P2_W05, 

P2_U02, P2_K02 zaliczenie na ocenę 30 2 

 I 2 Raport 2. w oparciu o dane ośrodków opinii społ. polski ćwiczenia 

P2_W02, P2_W03, 

P2_U02, P2_U03, 

P2_U04, P2_K02, 

P2_K03, P2_K04 zaliczenie na ocenę 15 3 



 
 

 I 2 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji polski do wyboru P2_W01, P2_W03 zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 3 

Wprowadzenie do dyplomacji publicznej i 

komunikacji polski konwersatorium 

P2_W01, P2_W06, 

P2_U01, P2_K01, 

P2_K02  zaliczenie na ocenę 30 3 

 II 3 Media i społeczeństwo – perswazja i propaganda polski konwersatorium 

P2_W06, P2_W10,  

P2_U02, P2_K02 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 3 Media i polaryzacja polityczna polski konwersatorium 

P2_W06, P2_W10,  

P2_U02, P2_K02 zaliczenie na ocenę 15 2 

 II 3 Trening telewizyjny i radiowy polski ćwiczenia 

P2_W06, P2_U02, 

P2_U03, P2_K02, 

P2_K03, P2_K04   zaliczenie na ocenę 15 2 

 II 4 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji 

lub Udział w konferencji z referatem polski do wyboru 

P2_U04, P2_U05, 

P2_K03, P2_U02, 

P2_U03, P2_U04, 

P2_K02, P2_K03, 

P2_K04 zaliczenie na ocenę 30 4 

 II 4 

Populizm i nacjonalizm (grupy interesów, ruchy 

społeczne, partie polityczne) polski konwersatorium 

P2_W02, P2_W05, 

P2_U01, P2_U02, 

P2_K03, P2_K01 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 4 Sekularyzacja i polityka religijna polski konwersatorium 

P2_W10, P2_W02, 

P2_U02, P2_K03 zaliczenie na ocenę 15 3 

 II 4 Demografia i migracje polski konwersatorium 

P2_W05, P2_W07, 

P2_U01, P2_U06, 

P2_K03  zaliczenie na ocenę 15 2 



 

 II 4 

Europejska i światowa równowaga – siła czy 

niestabilność europejskiego projektu? polski konwersatorium 

P2_W03, P2_W02, 

P2_U02, P2_U06, 

P2_K01 zaliczenie na ocenę 15 2 

 II 4 Raport 3. Budowanie prognoz i strategii polski ćwiczenia P2_W02, P2_W03 zaliczenie na ocenę 15 2 

 II 4 

Zajęcia monograficzne z zakresu nauk o polityce i 

administracji 

lub Udział w konferencji z referatem polski do wyboru 

P2_U04, P2_U05, 

P2_K03, P2_U02, 

P2_U03, P2_U04, 

P2_K02, P2_K03, 

P2_K04 zaliczenie na ocenę 15 1 
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