
 

1. Nazwa kierunku POLITOLOGIA (studia I stopnia) 

2. Obszar/y kształcenia-obszar nauk społecznych 

3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia- dziedzina nauk 

społecznych 

4. Nazwa dyscyplin/y z udziałem procentowym  nauki o polityce – 95% ; inne: (socjologia) 5% 

 

 

5. Sylwetka absolwenta: 

Sylwetka absolwenta 

Politologia, studia pierwszego stopnia 

Obszar wiedzy-obszar nauk społecznych 

Dziedzina nauki- dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina naukowa - nauki o polityce 

Profil kształcenia-ogólnoakademicki 

Absolwent Politologii pierwszego stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dzięki 

którym rozumie, wyjaśnia i właściwie interpretuje skomplikowane   procesy  społeczno - polityczne  

współczesnego świata. Absolwent jest przygotowany do działania  w życiu  publicznym i politycznym - 

elastycznie i swobodnie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w zmieniającej się rzeczywistości. 

Absolwent jest przygotowany do działania w sposób racjonalny, obywatelski  i mobilny. Wiedza, umiejętności 

oraz kompetencje związane z edukacją obywatelską,  swobodą  komunikowania, niezależnością  sądów oraz 

umiejętnością współpracy i współdziałania,  pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią 

rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie. 

Absolwent wykorzystując wiedzę z zakresu politologii ma wykształconą zdolność do analitycznego, 

syntetycznego  myślenia, posiada umiejętność kojarzenia, porównywania, zestawiania i konfrontowania 

różnych informacji oraz wyciągania w sposób samodzielny i niezależny trafnych wniosków. Potrafi krytycznie 

analizować, porównywać oraz  samodzielnie  interpretować  pozyskiwane informacje oraz dostrzegać związki 

między nimi. Wiedza z zakresu politologii i jej specyfika polegająca m.in. na odwoływaniu się do wiedzy z 

innych dziedzin nauki, daje absolwentowi umiejętności swobodnego dyskutowania i działania w ramach 

poznanych koncepcji i twierdzeń, ale też kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań i wyborze nowych 

dróg docierania do prawdy. Absolwent umie uzupełniać i uaktualniać zdobytą w czasie studiów wiedzę. Ma 

świadomość konieczności samokształcenia i uczenia się przez całe życie. 

Absolwent  umie się swobodnie komunikować-także z wykorzystaniem terminów i pojęc 

politologicznych. Wykorzystując posiadaną wiedzę  potrafi dostrzec  oraz  zaproponowac rozwiązania 



ważnych, złożonych i nietypowych problemów społecznych. Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia, 

w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne  (ICT) do opisu i wyjaśnienia determinant i 

ewolucji współczesnego życia społeczno-politycznego. Jest przygotowany do działań samodzielnych ale też 

potrafi z powodzeniem  współpracować z innymi ludźmi  w ramach różnych aktywności publicznych. Potrafi w 

oparciu o swoją wiedzę i umiejętności działać w środowisku międzynarodowym, wykorzystując zdobytą 

umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów politycznych współczesnego świata i Polski, 

norm i systemów prawnych,  systemów wyborczych, funkcjonowania instytucji politycznych, działania 

samorządów terytorialnych, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Jego wiedza 

i  kompetencje obejmują zagadnienia stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej, 

ochrony własności intelektualnej. Ma wiedzę o najważniejszych ideach i doktrynach politycznych oraz 

ewolucji filozofii politycznej. 

Absolwent politologii pierwszego stopnia potrafi  wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności do 

osiągnięcia sukcesu zawodowego. Jest wszechstronnie przygotowany do pełnienia różnych ról w życiu 

publicznym, do sprawowania funkcji politycznych, menedżerskich, związanych z mass-mediami, w różnych 

miejscach szeroko rozumianej sieci instytucji i organizacji politycznych, organach samorządu terytorialnego i 

podmiotach społeczeństwa obywatelskiego. 

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi kontynuację studiów na drugim stopniu 

kształcenia.  

6. Cel studiów: 

Celem studiów jest: 

 Przekazanie wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach współczesnej polityki, najważniejszych 

aktorach szeroko rozumianej sceny politycznej, determinantach i skutkach działań społeczno-

politycznych – w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym 

 Przekazanie  zaawansowanej  wiedzy o metodach i narzędziach pozyskiwania, porządkowania i 

porównywania informacji pozwalających opisywać i wyjaśniać procesy społeczno-polityczne oraz 

wykształcenie umiejętności korzystania z metod i narzędzi politologicznych, samodzielne pozyskiwanie 

informacji z różnych źródeł, krytycznej analizy poznanych treści, weryfikacji danych, wyciągania 

trafnych wniosków 

 Wykształcenie umiejętności przygotowania i prezentowania samodzielnych projektów naukowych, 

umiejętnego samokształcenia i uczenia się przez całe życie 



 Wykształcenia umiejętności współpracy grupowej i przygotowania oraz prezentowania projektów 

zespołowych. 

 

 

 
 

 

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki  

 

Nazwa kierunku studiów POLITOLOGIA 

Stopień studiów PIERWSZY 

Profil kształcenia OGÓLNOAKADEMICKI 

Obszar wiedzy-obszar nauk społecznych 

Dziedzina nauki- dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina naukowa - nauki o polityce 

 

Symbol 

efektu 

kierunkowego 
Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do efektów kształcenia 

zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 

Symbol 

charakterystyk 

uniwersalnych 

I stopnia1 

Symbol 

charakterystyk 

II stopnia2 

Symbol 

charakterystyk 

II stopnia dla 

obszaru/ów 

kształcenia3 

K_W.. WIEDZA    

K_W1 Posiada wiedzę o politologii w systemie 

innych nauk oraz jej specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej. Zna 

terminologię politologii i innych nauk 

społecznych. Dysponuje  wiedzą o 

metodach badań politologicznych, zna 

zasady organizacji procesu badawczego, 

techniki pozyskiwania i opracowywania 

danych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W2 Posiada wiedzę o historii i współczesności 

najważniejszych instytucji i struktur 

politycznych, prawnych i ekonomicznych-

w wymiarze regionalnym, krajowym i 

globalnym. Posiada wiedzę o psycho-

społecznych uwarunkowaniach zachowań 

człowieka, zna  czynniki kształtujące jego  

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

                                                           
 

 

 

 
 

 



aktywność polityczną i obywatelską oraz 

zasady skutecznego komunikowania. Zna  

historię, ewolucję  i współczesność 

najważniejszych idei i doktryn 

politycznych Zna determinanty i 

właściwości współczesnej  polityki.  

K_W3 Zna fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji oraz  normy  i zasady związane 

z ochroną własności intelektualnej.  

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_W4 Posiada wiedzę o determinantach oraz 

ewolucji najważniejszych zasad życia 

społeczno-politycznego, w szczególności o 

takich systemach normatywnych  jak 

moralność, religia i prawo. Zna 

uwarunkowania i cechy systemów 

politycznych, prawnych i partyjnych. 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K_W5 Ma wiedzę na temat procesów 

ekonomicznych i podmiotów 

gospodarczych-zna zasady podejmowania i 

rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

K_U.. UMIEJĘTNOŚCI    

K_U1 Potrafi analizować, interpretować i 

prognozowac  zjawiska polityczne w ich 

kontekstach historycznych, kulturowych i 

ekonomicznych - prawidłowo stosując 

specjalistyczne pojęcia z zakresu 

politologii oraz wykorzystując prawidłowo 

metody i narzędzia badań. Wykazuje 

umiejętność pogłębiania i aktualizacji 

wiedzy, potrafi zdobywać informacje-także 

przy pomocy technik ICT. Potrafi 

samodzielnie planować swój dalszy rozwój 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K_U2 Potrafi prezentować własny punkt 

widzenia, odpowiednio argumentować i 

merytorycznie dyskutować z 

wykorzystaniem pojęc i teorii 

politologicznych. Potrafi prezentować 

wyniki badań-zarówno samodzielnie, jak i 

zespołowo oraz innowacyjnie 

rozwiązywać pojawiające się  zadania i 

problemy naukowe. Potrafi posługiwać się 

językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Kształcenia 

Językowego 

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K_U3 Posiada umiejętności redagowania i edycji 

tekstów naukowych z wykorzystaniem 

różnorodnych źródeł-ze szczególnym 

uwzględnieniem źródeł politologicznych. 

Potrafi samodzielnie organizowac 

P6U_U P6S_UO P6S_UW 



zdobywanie wiedzy  oraz  posiada 

zdolność planowania działań zespołowych 

 

K_U4 Potrafi samodzielnie planować swój dalszy 

rozwój naukowy  i uczenie się przez całe 

życie 

P6U_U P6S_UU P6S_UW 

K_K.. KOMPETENCJE SPOŁECZNE    

K_K1 Ma świadomość konieczności 

samokształcenia i systematycznego 

uzupełniania wiedzy. Docenia znaczenie 

wiedzy politologicznej w procesie 

zrozumienia i wyjaśniania najważniejszych 

problemów współczesnego świata. Jest 

świadomy konieczności  krytycznej  

analizy zdobytej wiedzy. 

Przyjmuje odpowiedzialność za swoje 

działania.  

P6U_K P6S_KK  

K_K2 Jest gotów zrealizować cele naukowe - 

zarówno samodzielne jak i współpracując 

w zespole. Dostrzega wagę świadomego 

kształtowania losów środowiska 

społecznego, działań politycznych,  

inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego oraz działania w sposób 

przedsiębiorczy 

P6U_K P6S_KO  

K_K3 Wykazuje odpowiedzialność, 

systematyczność i sumienność w 

wywiązywaniu się z powierzonych zadań. 

Ma świadomość wagi profesjonalizmu i 

etyczności  w działaniach naukowych i 

zawodowych. 

P6U_K P6S_KR  

K_K4  Dostrzega znaczenie skutecznego 

komunikowania się. Respektuje 

różnorodność poglądów wykazując  

odwagę promocji własnego zdania. 

Rozumie wagę inicjowania działań 

wspólnotowych. 

P6U_K P6S_KO 

 

 

 

 

 

 

 

 


