WNIOSEK O UTWORZENIE NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu, w tym wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności efektów uczenia
się z tymi potrzebami
Studia na określonym kierunku (Graduate Programme in Political Science), poziomie (II stopień) i profilu (ogólnoakademickim) w języku angielskim
prowadzone są w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (wcześniej: Wydziale Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych UW) od ponad 10 lat – do tej pory w postaci anglojęzycznej specjalności dla studiów II stopnia politologii po polsku.
Studia odpowiadają na zainteresowanie programami udostępnionymi przez Uniwersytet Warszawski w języku angielskim – co roku kierunki i
specjalności anglojęzyczne prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cieszą się zainteresowaniem przeszło
kilkuset kandydatów, głównie spoza granicy Polski. Długoletnia tradycja nauczania w jednostce po angielsku przyczyniła się do zbudowania prestiżu
i rozpoznawalnej marki w świecie nauki.
Studia stanowią optymalną ofertę dla studenta polskiego i zagranicznego pragnącego zdobyć pogłębioną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu
nauki o polityce i administracji z uwzględnieniem wybranych wątków z obszaru nauk prawnych, historycznych, filozofii, socjologii i psychologii, co
daje możliwość pogłębionego i szerokiego kształcenia odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie.
Program studiów umożliwia studentowi bycie mobilnym i przygotowanym do działania na polu zawodowym oraz sprostaniu wyzwaniom stawianym
przez współczesność. Ponadto studia gwarantują uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań naukowych, dzięki czemu absolwent
Graduate Programme in Political Science będzie posiadał kompetencje do dokonywania samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów
zachodzących w życiu publicznym, zgodnie z zasadami etyki kierowania zespołami ludzkimi i podejmowania decyzji politycznych. Absolwenci kierunku
odnajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej różnego szczebla oraz w sektorze prywatnych, w szczególności w jego obszarach
związanych z consultingiem, marketingiem oraz działalnością analityczną. Ze względu na fakt, że studia prowadzone są w języku angielskim, ich
absolwenci stają się atrakcyjnymi kandydatami do pracy w polskich oddziałach międzynarodowych firm i korporacji.
Koncepcja kształcenia na uruchamianym kierunku/specjalności oraz jej związek z misją i strategią rozwoju uczelni
Zgodnie ze „Strategią Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych dąży do zapewniania studentom
wszechstronnego, akademickiego wykształcenia, dbając przy tym o dobre przygotowanie kierunkowe i specjalistyczne. W związku ze zmieniającą się
strukturą nauki i wyłanianiem się nowych dyscyplin naukowych, na Wydziale dostosowuje się istniejące kierunki studiów nie tylko do nowych
wymogów ustawowych, ale także do zmieniających się wyzwań stawianych przez codzienność.
Główną przesłanką do utworzenia nowego kierunku studiów było dążenie do uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej w języku angielskim. Celem studiów
pozostaje przekazanie rozszerzonej wiedzy z zakresu politologii oraz kształtowanie świadomości podstaw teoretycznych analizowanych procesów
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społecznych, politycznych i ekonomicznych, a także zdolność do ich deskrypcji.
Studenci wdrażani są w procedury badań naukowych prowadzonych przez jednostkę. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój kompetencji w zakresie
projektowania, realizacji i prezentacji wyników badań naukowych. Do pozostałych celów należy zaliczyć kształtowanie kreatywności, profesjonalizmu
oraz wrażliwości etycznej, a także zaangażowania i poczucia odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem. Studia przygotowują
absolwentów potrafiących radzić sobie z analizą procesów zachodzących w środowisku politycznym Polski, państw Unii Europejskiej oraz w szerszym
spektrum globalizującego się świata. Równie istotne jest kształcenie w studentach ugruntowanej potrzeby oraz umiejętności uczenia się przez całe
życie. Studia mają bowiem także za cel przygotowanie do kontynuowania edukacji na poziomie studiów doktoranckich lub podyplomowych.
Opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu
ogólnoakademickim
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW to najlepsza i największa jednostka politologiczna w Polsce, ciesząca się oceną
parametryczną A. Licząca niemal 180 osób kadra pracowników naukowo-dydaktycznych realizuje kilkanaście krajowych i międzynarodowych grantów
badawczych, co gwarantuje odpowiedni stopień łączności dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi. W jednostce prowadzone są tradycyjne
oraz innowacyjne badania dyscyplinarne oraz interdyscyplinarne nad polityką. Najważniejsze kierunki tych badań, które zbieżne są z programem
studiów, to badania w zakresie filozofii i teorii polityki, socjologii i psychologii polityki, najnowszej historii politycznej, historii myśli i ruchów
społecznych, instytucji europejskich, systemów poltycznych, państwa i administracji publicznej, marketingu politycznego oraz wschodnioznawstwa.
Proponowany limit przyjęć 23
Wymagany limit kandydatów do uruchomienia studiów 15
Wymagania stawiane kandydatom
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata/inżyniera) albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub
innym państwie.
Kandydat powinien:


posiadać ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich;



znać historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Kryteria przyjęcia na studia
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Kandydaci (zarówno z dyplomem polskim, jak i uzyskanym za granicą) są kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy predyspozycyjnej
przeprowadzanej w języku angielskim na podstawie anglojęzycznego artykułu naukowego podanego do wiadomości kandydatów na stronie IRK.
Rozmowa predyspozycyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości
kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie rzeczywistym.
Podczas rozmowy predyspozycyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:


analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań omawianego
zjawiska – 0-10 pkt.



rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-10 pkt.



wnioskowania, syntezy i formułowania hipotez w doniesieniu do przyjętej perspektywy metodologicznej – 0-10 pkt.



ujmowania zjawisk na tle porównawczym – 0-10 pkt.



posługiwania się kategoriami politologicznymi – 0-5 pkt.



języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.
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Dane ogólne o kierunku studiów
nazwa kierunku studiów: Graduate Programme in Political Science
nazwa kierunku studiów w języku polskim: politologia
język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów: angielski
nazwa specjalności (o ile program studiów przewiduje): nie przewiduje się
nazwa specjalności w języku angielskim: nie przewiduje się
studia drugiego stopnia
stacjonarne
o profilu ogólnoakademickim
dziedzina(y): dziedzina nauk społecznych
dyscyplina(y): nauki o polityce i administracji
dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji
nazwa jednostki organizacyjnej UW: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
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PROGRAM STUDIÓW
1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek studiów
Dziedzina nauki
Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji

Procentowy udział dyscyplin
100%

Dyscyplina wiodąca
(ponad połowa efektów uczenia się)
Nauki o polityce i administracji

Razem:
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2. Kierunek studiów: Graduate Programme in Political Science
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla
kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4
Nazwa kierunku studiów: Graduate Programme in Politcial Science
Poziom kształcenia: II stopień
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Odniesienie do charakterystyk drugiego
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01

przedmiotowy i metodologiczny charakter i uwarunkowania (socjologiczno- P7S_WG
psychologiczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne) aktywności politycznej człowieka
z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia.

K_W02

wybory polityczne jednostek, w tym także w odniesieniu do administracji publicznej, P7S_WG
oraz ich interakcje z otoczeniem politycznym, społecznym i ekonomicznym, a także rolę
i znaczenie różnych modeli komunikacji w życiu politycznym.

K_W03

uwarunkowania i formy zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych form P7S_WK
partycypacji politycznej na różnych poziomach, w tym także w zakresie indywidualnej
przedsiębiorczości.

K_W04

historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania P7S_WG
funkcjonowania reżimów politycznych (demokratycznych i niedemokratycznych) oraz
systemów politycznych, a także uwarunkowania aktywności różnych aktorów na scenie
politycznej.

K_W05

w stopniu pogłębionym struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe oraz mechanizmy P7S_WG
ich zmian.

K_W06

zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i P7S_WG
instytucji politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych.

K_W07

nurty badań politologicznych oraz główne prądy myśli politycznej.

P7S_WG

K_W08

różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym.

P7S_WG
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K_W09

mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i P7S_WG
podejmowania decyzji politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej
perspektywie czasowej.

K_W10

zasady ochrony własności intelektualnej w działalności naukowej i praktycznej w P7S_WK
obszarze nauk o polityce.
Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01

krytycznie interpretować mechanizmy polityczne i administracyjne na różnych P7S_UW
szczeblach życia politycznego oraz krytycznie i samodzielnie oceniać zjawisko
dystrybucji władzy

K_U02

rozpoznawać przyczyny i uwarunkowania procesów decyzyjnych na różnych P7S_UW
szczeblach, w tym także w kontekście funkcjonowania mediów masowych i
społecznościowych, jak również złożoność funkcjonowania instytucji władzy na różnych
poziomach życia politycznego.

K_U03

dostrzegać intelektualne, praktyczne i historyczne podłoże różnych koncepcji państwa, P7S_UW
społeczeństwa, władzy, rządzenia i administracji oraz ocenić ich zastosowanie w
praktycznej działalności politycznej.

K_U04

posługiwać się systemami reguł i norm oraz potrafi wskazać ich przydatność w P7S_UW
typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych; dostrzega i analizuje dylematy
etyczne w obszarze sfery publicznej.

K_U05

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, P7S_UU
innowacyjnie wykonywać zadania, w zróżnicowanych warunkach, korzystając z
różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii, jak również inspirować i motywować
otoczenie do podnoszenia kwalifikacji.

K_U06

prezentować własne koncepcje, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych P7S_UK
studentów, różnych autorów z uwzględnieniem różnorodnych nurtów teoretycznych
politologii.

K_U07

gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne P7S_UK
i wystąpienia ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku obcym zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł i specjalistycznej terminologii.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
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K_K01

samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego P7S_KK
wykorzystywania do celów zawodowych wiedzy (w tym o charakterze
interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji naukowej i publicystycznej.

K_K02

wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania P7S_KK
odnoszącego się do celów edukacyjnych i zawodowych.

K_K03

reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych P7S_KO
interesów grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty
podejmowanych inicjatyw.

K_K05

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych P7S_KR
z wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze publicznej.

K_K06

myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości i rzetelności.

P7S_KO

OBJAŚNIENIA
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:

–
–
–
–

litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,
znak _ (podkreślnik),
jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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3. Semestr dla kierunku
3.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć1

Polish General and
Contemporary
History (O)

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć

30

30

Razem:
punkty
ECTS

5

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

P/B

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

B

nauki o polityce
i administracji

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

Different determinants of important political events in the 20th century history of both Poland and the World.
th
Treści programowe Reasons of raise and fall of democracy in Europe during 20 century.
th
Analysis of key political actions and decisions in 20 century.
dla przedmiotu:
Crucial political events in 20th century.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W04, K_W06, K_W09
K_U01, K_U02, K_U07
K_K01

30

30

Political Theory (O)

1

Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru.
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6

EP/EU

Introduction to political theory and political thought.
Political phenomena and processes in different historical, cultural, economic and ideological conditions.
Treści programowe
Interdependence between politics and other areas of human activity.
dla przedmiotu:
Basic political categories – features and traditions.
Different approaches towards the nature of politics.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W07, K_W08, K_W09
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06
K_K01

30

30

5

EP/EU

30

4

T/Proj

nauki o polityce
i administracji

International
Relations (O)
Introduction to the study of international relations.
Treści programowe Determinants of events and processes within the international relations.
Rules of functioning of international system and international organizations.
dla przedmiotu:
Key theoretical schools and concepts of international relations.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W09
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07
K_K01, K_K04, K_K05

30
History of Political
Institutions (O)

Political institutions in historical and contemporary perspective.
Treści programowe Rules of functioning of the political institutions in comparative perspective.
Political institutions of different political regimes.
dla przedmiotu:
Rules and values of particular political institutions in comparison to its earlier forms.
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B

nauki o polityce
i administracji

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W05, K_W06, K_W09
K_U02, K_U05, K_U06, K_U07
K_K01, K_K04, K_K05

30

30

5

T/Proj

5

Zgodnie z
sylabusem

Methods in Political
Research (O)
Research methods and techniques in political science.
Treści programowe Research paradigms in contemporary political science.
Key theoretical approaches towards political phenomena.
dla przedmiotu:
From theoretical understanding to political diagnose and predictions.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01, K_W08, K_W09
K_U02, K_U05, K_U07
K_K02, K_K04, K_K05

Elective Course
(OG-UN)
(SW)

Treści programowe Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle.
dla przedmiotu:

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 150
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum: 615
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B

nauki o polityce
i administracji

3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć2

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć

30

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

30

5

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

30

4

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

European Political
Systems (O)
Doctrine and political/constitutional traditions of contemporary democracies.
Treści programowe Electoral law and development of contemporary political parties.
Constitutional model of political power in particular European countries.
dla przedmiotu:

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
Constitutional
System of the
Republic of Poland
(O)

K_W03, K_W05, K_W09
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07
K_K03, K_K05

30

Constitutional dilemmas of People’s Republic of Poland.
th
Treści programowe Political and constitutional transformation in the 80s of 20 century.
Preparation
and
resolution
of
the
Constitution
of
the
Republic
of Poland.
dla przedmiotu:
Political system of Poland.

2

Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru.
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Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Transformation in
Central and Eastern
Europe (O)

K_W03, K_W05, K_W09
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07
K_K03, K_K05

30

30

5

EP/EU

nauki o polityce
i administracji

T/Proj

nauki o polityce
i administracji

Conditions and forms of participation in social life on different levels in Central and Eastern Europe.
Treści programowe Political, economic and cultural structures in Central and Eastern Europe and their changes after 1989.
Rules of functioning of the political systems in Central and Eastern Europe in comparative perspective.
dla przedmiotu:
Democracy, civil society and political culture in Central and Eastern Europe.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03, K_W05, K_W09
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07
K_K03, K_K05

30

30

4

Social Movements
(O)
Human being in the social life and its interaction with the nearest social surrounding.
Forms of participation in social movements.
Treści programowe Social movements of old and new paradigm.
dla przedmiotu:
Contribution of social movements to the democratization and development of the civil society in different countries.
Role of social movements in different states.
Impact of social movements on the democratic states.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02, K_W03, K_W06
K_U02, K_U03, K_U05, K_U07
K_K03, K_K05, K_K06

13

15

15

2

T

Communication and
Information
Technologies (O)
Treści programowe Information and communication technologies as a tool for analytical and research work in the field of political science and administration.
dla przedmiotu:
The use of advanced digital sources of scientific information (database of magazines, e-libraries, repositories).
Internet as a source of scientific information and related threats.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_U05
K_K01

4
Elective Course
(OGUN)
(SW)

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle.
dla przedmiotu:

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
30

30

MA Seminar I (OW)

Treści programowe MA diploma thesis requirements.
dla przedmiotu:
Methods and techniques of research in political science.
Techniques of drafting the diploma thesis.
Selection of the topic.
Outline of the thesis.
Writing and improving the thesis.

14

6

Zgodnie z
sylabusem

B

nauki o polityce
i administracji

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08
K_K01

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 165
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum: 615
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3.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: drugi
Semestr: trzeci
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć3

Sociology and
Psychology of
Politics (O)

W

K

30

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć

30

60

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

P/B

EP/EU

B

7

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

nauki o polityce
i administracji

Introduction to sociology and psychology of politics.
Treści programowe Political activity of society in different socio-political realities.
Stability and legitimacy of a political regime.
dla przedmiotu:
Basic concepts of the scope of the political problems and its reciprocal relations from psychological and sociological point of view.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09
K_U01, K_U02, K_U03
K_K01, K_K03

15

15

2

Art of Negotiation
(O)
Theories of dialogue and discussion culture.
Treści programowe Techniques of moderation and discussion.
The process of negotiation (presenting offers and statements, asking questions, defending positions).
dla przedmiotu:
Techniques of negotiation and attractive ways of presentation.

3

Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru.
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T/Proj

nauki o polityce
i administracji

Mechanisms of conflict and the process of dispute resolution.

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02, K_W03
K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07
K_K01, K_K03

15

15

2

T/Proj

5

T/Proj

nauki o polityce
i administracji

Political
Communication (O)
Political communication and its actors.
Subjects of political communication and their relationships in terms of political conflicts.
Treści programowe
Personal communication profile.
dla przedmiotu:
Social media and politics.
The art of political speech.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W09
K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

15

30

45

EU Law and
Institutions (O)
Institutional system of the European Union – political and legal perspective.
Role of the institutions of the European Union in its political system.
Treści programowe
The deficit of democracy in the European Union.
dla przedmiotu:
General concepts of EU law.
Decision-making process in the European Union.

17

B

nauki o polityce
i administracji

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
Politics in Russia /
The Central and
East European
Perspective on
Russia (O)

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10
K_U01, K_U02, K_U03, K_U07
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05

30

30

4

EP/EU

nauki o polityce
i administracji

Conditions and forms of participation in social life on different levels in Russia.
Political, economic and cultural structures in Russia and their changes after 1989-1991.
Treści programowe Political system and socio-political institutions and organizations in Russia.
dla przedmiotu:
Democracy, civil society and political culture in Russia in historical and comparative perspective.
Theory of transformation in comparative perspective.
Rules and values of the post-authoritarian state.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W09
K_U01, K_U02, K_U05, K_U07
K_K03, K_K05

4
Elective Course
(OGUN)
(SW)

Zgodnie z
sylabusem

Treści programowe Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle.
dla przedmiotu:

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
30

30

MA Seminar II (SW)

18

6

Ocena ciągła
aktywności

B

nauki o polityce
i administracji

Treści programowe MA diploma thesis requirements.
dla przedmiotu:
Methods and techniques of research in political science.
Techniques of drafting the diploma thesis.
Selection of the topic.
Outline of the thesis.
Writing and improving the thesis.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07
K_K01

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 195
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): minimum: 615
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3.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
Rok studiów: drugi
Semestr: czwarty
Forma zajęć – liczba godzin
Nazwa przedmiotu/
grupa zajęć4

W

K

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć

30

30

Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

P/B

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

5

Historical Politics in
Europe (O)

Dyscyplina (y), do
której odnosi się
przedmiot

Essence of historical consciousness.
Treści programowe Politics of memory in selected states with emphasis on the Central and Eastern Europe.
Challenges for domestic and international politics stemming from different national politics of memory.
dla przedmiotu:

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Transnational
Processes and
Governance (O)

K_W04, K_W06, K_W09
K_U02, K_U05, K_U07

30

30

Different dimensions of transnational processes.
Treści programowe Concepts and terms related to governance and transnationalism.
Transnational political and social behavior and phenomena.
dla przedmiotu:

4

Status przedmiotu/modułu: O – obowiązkowy, OW – ograniczonego, wyboru, SW – swobodnego wyboru.
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5

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W03, K_W04, K_W05, K_W09
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05
K_K03, K_K04, K_K05

15

15

2

T/Proj

6

Zgodnie z
sylabusem

B

nauki o polityce
i administracji

B

nauki o polityce
i administracji

Foreign Policy of
Poland (O)
Internal and external determinants of the Polish foreign policy.
Process of formulating the Polish foreign policy.
Treści programowe
Interpretation of Polish foreign policy.
dla przedmiotu:
Key institutions in Polish foreign policy.
General ideas and initiatives in the sphere of the Polish foreign policy.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W02, K_W04, K_W06, K_W09
K_U01, K_U02, K_U05
K_K01, K_K02, K_K05

Elective Course
(OGUN)
(SW)

Treści programowe Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle.
dla przedmiotu:

Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów
30

30

MA Seminar III (OW)
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12

Praca magisterska

Treści programowe MA diploma thesis requirements.
dla przedmiotu:
Methods and techniques of research in political science.
Techniques of drafting the diploma thesis.
Selection of the topic.
Outline of the thesis.
Writing and improving the thesis.
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

K_W01, K_W08, K_W09, K_W10
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07
K_K01

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): minimum 105
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu) minimum: 615
OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty
– Proj – projekt
– Inne (należy podać jakie)
– O – przedmiot obowiązkowy
– OW – przedmiot ograniczonego wyboru
– SW – przedmiot swobodnego wyboru
Zajęcia związane z profilem kształcenia:
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego
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Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku
Dziedzina nauki
Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina naukowa
Nauki o polityce i administracji

Procentowy udział liczby punktów
ECTS w łącznej liczbie punktów
ECTS dla każdej z dyscyplin
82,50%

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów
Liczba semestrów

4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister

Forma studiów

studia stacjonarne

Kod ISCED

0312

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru

43

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli minimum 113,5
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 5
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P)

nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 77
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)
Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

nie dotyczy

podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej
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