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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 (politologia) 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 przede wszystkim w postaci anglojęzycznej specjalności dla studiów II stopnia politologii po polsku, ale od roku akademickiego 2018/2019 również 
w postaci analogicznej specjalności na studiach I stopnia.. Niniejszy wniosek o formalne utworzenie nowego kierunku jest podyktowany kwestiami 
formalnymi związanymi z wdrożeniem przepisów nowej ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym. 

Studia odpowiadają na zainteresowanie programami udostępnionymi przez Uniwersytet Warszawski w języku angielskim – co roku kierunki 
anglojęzyczne prowadzone na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cieszą się zainteresowaniem kilkuset kandydatów, 
głównie spoza granicy Polski. Długoletnia tradycja nauczania w jednostce po angielsku przyczyniła się do zbudowania prestiżu i rozpoznawalnej marki 
w świecie nauki. Specyfiką studiów ma być skoncentrowanie się na problematyce najnowszych osiągnięć w teoriach polityki oraz specyfiki systemów 
politycznych Europy Środkowo-Wschodniej. 

Studia stanowią optymalną ofertę dla studenta polskiego i zagranicznego pragnącego zdobyć podstawową wiedzę, kompetencje i umiejętności z 
zakresu szeroko pojętych nauk podstawowych: nauk prawnych, historycznych, filozofii, socjologii i psychologii, co daje możliwość 
interdyscyplinarnego, pogłębionego i szerokiego kształcenia odpowiadającego wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie, a także 
kontynuacji studiów na II stopniu. Jednostka dysponuje odpowiednią kadrą naukową w tym zakresie. 

Stojąc na tym stanowisku, jednostka udostępnia program studiów dający szansę zdobycia przez studenta ugruntowanej wiedzy, umiejętności i 
kompetencji umożliwiających kontynuowanie edukacji na poziomie studiów II stopnia. Absolwent będzie też przygotowany do podjęcia pracy w 
administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach międzynarodowych. 

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. Celem jest stworzenie absolwentowi możliwości 
zrozumienia złożoności procesów politycznych, prawnych i społecznych, tak aby stał się specjalistą potrafiącym rozwiązywać praktyczne dylematy 
związane z funkcjonowaniem państwa, społeczeństwa i jednostek (obywateli).  

Główną przesłanką do utworzenia nowego kierunku studiów, poza wspomnianymi kwestiami formalnymi, było dążenie do uatrakcyjnienia oferty 
dydaktycznej w języku angielskim. Celem studiów pozostaje przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu politologii oraz kształtowanie świadomości 
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podstaw teoretycznych analizowanych procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych, a także zdolność do ich deskrypcji. 

Opis prowadzonej działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów –                  w przypadku studiów o 
profilu ogólnoakademickim 

Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (w ramach Instytutu Nauk Politycznych) prowadzone są badania naukowe w 
następujących obszarach powiązanych z tematyką studiów będących przedmiotem niniejszego wniosku: 

 Badania w zakresie filozofii i teorii polityki 

 Badania w zakresie socjologii i psychologii polityki 

 Badania najnowszej historii politycznej 

 Badania w zakresie historii myśli i ruchów społecznych 

 Badania instytucji europejskich 

 Badania systemów politycznych 

 Badania państwa i administracji publicznej 

 Badania w zakresie marketingu politycznego 

 Badania wschodnie 

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW zatrudnia ponad 70 specjalistów w w/w dziedzinach, realizujących badania własne oraz projekty grantowe 
(m.in. NCN, instytucji europejskich).  

Proponowany limit przyjęć 23 

Wymagany limit kandydatów do uruchomienia studiów 15 

Wymagania stawiane kandydatom 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią w Polsce lub innym państwie i posiadają dokument uprawniający do 
podjęcia studiów wyższych. 
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Próg kwalifikacji: 35 pkt 

Kryteria przyjęcia na studia 

a) Kandydaci z maturą 2005-2019 

Przedmiot wymagany: Język polski (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 30% 

Przedmiot wymagany: Matematyka (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 15% 

Przedmiot wymagany: Język angielski (P. rozszerzony x 1) waga 20% 

Przedmiot wymagany: Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, 
fizyka i astronomia/ fizyka, informatyka (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 35% 

b) Kandydaci ze starą maturą 

Przedmiot wymagany: Język polski (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 30% 

Przedmiot wymagany: Matematyka (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 15% 

Przedmiot wymagany: Język angielski (P. rozszerzony x 1) waga 20% 

Przedmiot wymagany: Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, język mniejszości narodowej (białoruski, 
litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski), język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, 
fizyka, informatyka (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 35% 

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) 

Przedmiot wymagany: Język polski albo język A*, albo literature and performance* (P. niższy (SL) x 0,6 albo P. wyższy (HL) x 1) waga 30% 

Przedmiot wymagany: Matematyka (P. niższy (SL) x 0,6 albo P. wyższy (HL) x 1) waga 15% 

Przedmiot wymagany: Język angielski (P. wyższy (HL) x 1) waga 20% 

Przedmiot wymagany: Jeden przedmiot do wyboru z: historia, polityka, geografia, zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, łacina, 
biologia, chemia, fizyka, informatyka (P. niższy (SL) x 0,6 albo P. wyższy (HL) x 1) waga 35% 

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB) 
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Przedmiot wymagany: Język polski albo język L1* (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 30% 

Przedmiot wymagany: Matematyka (P. podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 15% 

Przedmiot wymagany: Język angielski (P. rozszerzony x 1) waga 20% 

Przedmiot wymagany: Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, ekonomia, filozofia, łacina, biologia, chemia, fizyka, informatyka (P. 
podstawowy x 0,6 albo P. rozszerzony x 1) waga 35% 

*W przypadku braku języka polskiego. 

e) Kandydaci z maturą zagraniczną  

Przedmiot wymagany: Język polski albo język oryginalny matury** - waga 30% 

Przedmiot wymagany: Matematyka – waga 15% 

Przedmiot wymagany: Język obcy nowożytny** – waga 20%   

Przedmiot wymagany: Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, zarządzanie, ekonomia, psychologia, 
antropologia, łacina, biologia, chemia, fizyka, informatyka  – waga 35% 

**Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne. 
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Dane ogólne o kierunku studiów  

nazwa kierunku studiów: Undergraduate 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 (należy uzupełnić): nie przewiduje się 

studia pierwszego 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 Dyscyplina naukowa Procentowy udział dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 100% Nauki o polityce i administracji 

Razem:    
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2. Kierunek studiów: Undergraduate 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: Undergraduate Programme in Political Science 
Poziom kształcenia: pierwszy stopień 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

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 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 charakter i specyfikę nauk o polityce i ich relacje do innych nauk społecznych. P6S_WG 

K_W02 role człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcje z najbliższym otoczeniem 
społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej. 

P6S_WK 

K_W03 warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz 
wykorzystywania do tego wiedzy politologicznej. Ponadto zna i rozumie znaczenie 
tworzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości. 

P6S_WG 
P6S_WK 

K_W04 historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania życia politycznego. P6S_WG 

K_W05 struktury polityczny, ekonomiczne, kulturowe oraz ich zmiany w nich zachodzące, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Unii Europejskiej i regionu Europy Środkowo-
Wschodniej. 

P6S_WG 

K_W06 zasady funkcjonowania systemu politycznego państwa i jego elementów w wymiarze 
polskim, europejskim i światowym. 

P6S_WK 

K_W07 istotę demokracji społeczeństwa obywatelskiego i kultury politycznej z perspektywy 
historycznej i współczesnej w wymiarze polskim, europejskim i światowym.  

P6S_WG 

K_W08 nurty współczesnej myśli politycznej. P6S_WG 

K_W09 kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami prowadzonymi w innych 
naukach społecznych. 

P6S_WK 
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K_W10 różne koncepcje polityki oraz wartości, wzory i normy społeczne, panujące w państwie 
i społeczeństwie oraz umożliwiające partycypację polityczną. 

P6S_WG 

K_W11 mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych. P6S_WG 

K_W12 procesy komunikowania w przestrzeni politycznej. P6S_WG 

K_W13 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej. P6S_WG 

K_W14 zasady i uwarunkowania wykonywania pracy zawodowej w obszarze kierunku studiów. P6S_WG 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 rozpoznawać przyczyny i przebieg oraz prognozować zjawiska dotyczące sfery polityki; 
potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we 
współczesnym świecie. 

P6S_UW 

K_U02 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią 
dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki. 

P6S_UW 

K_U03 wskazać i wyjaśnić zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także 
społeczeństwa obywatelskiego; umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze 
szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej. 

P6S_UW 

K_U04 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i 
techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w 
obszarze polityki. 

P6S_UW 

K_U05 wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność, a także  
dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, 
ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi. 

P6S_UW 

K_U06 posługiwać się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami; 
dostrzega i analizuje dylematy etyczne. 

P6S_UW 

K_U07 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając 
z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. 

P6S_UU 

K_U08 prezentować własne pomysły, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych 
studentów i różnych autorów. 

P6S_UK 

K_U09 analizować i oceniać treści przekazu medialnego. P6S_UW 
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K_U10 gromadzić, hierarchizować i przetwarzać informacje oraz tworzyć indywidualnie oraz 
grupowo prace pisemne i projekty dotyczące zagadnień szczegółowych z 
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł. 

P6S_UO 

K_U11 przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu 
politologii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych 
źródeł. 

P6S_UO 

K_U12 posługiwać się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla poziomu 
B2 ESOKJ. 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele 
społeczne, polityczne i obywatelskie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

P6S_KO 

K_K02 właściwej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, 
w tym w aspekcie etycznym. 

P6S_KR 

K_K03 obserwacji i krytycznej oceny zjawisk politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich 
wzajemnych relacji i zależności. 

P6S_KK 

 

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 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Introduction to 
Political Science 

30   30     60 6 EP B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basic definitions and concepts of the state. 
Description and analysis the basic categories of Political Science: politics, power, governments, political leadership. 
Political theories and research activity. 
Comparative politics: focuses on similarities and differences between countries. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W06, K_W09, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U04, K_U06, K_U09  
K_K01, K_K02 

 
Political Economy 

30        30 5 EP/EU B ekonomia 
i finanse  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basic concepts and definitions in economy. 
Contemporary economic systems. 
Economic transformation in Poland from centrally planned to a decentralized market system. 
Socio-economic functions of the state. 
Global economy and globalized problems. 
Economic integration in contemporary world. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W04, K_W05 
K_U01, K_U02, K_U04 

 
Introduction to 
Sociology 

30        30 5 T B nauki 
socjologiczne 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basic knowledge on general sociology. 
Social processes and phenomena in contemporary world and Poland. 
Basic sociological concepts, definitions and terms in the analysis of sociopolitical reality. 
Contemporary and classic sociological theories. 
Introduction quantitative analysis in sociological research. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W10, K_W12 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U09, K_U10,  
K_K01, K_K02, K_K03 

 
Political History of 
Poland in 20th 
Century 

30   30     60 6 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Contemporary political history of Poland in 20th century. 
Key events in the history of Polish state in the mid-war period and during the “People’s Poland”. 
Main political, economic, social and cultural processes and crises 1914-1989. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U06, K_U09 
K_K03 

 
Introduction to Law 

30        30 5 EP/EU . nauki prawne 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basic terminology for legal studies. 
The fundamentals texts the nature of the Polish legal system. 
Polish legal system in a comparative perspective. 
Law execution in Poland and around the world. 
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Introduction to a range of legal fields. 
Relationship between state and law, theories and practice. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, KW06, KW_13 
K_U03, K_U07 
K_K01 

 
Introduction to 
Protection of 
Intellectual Property 

4        4 0,5 T   

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Concepts of intellectual property. 
Protection of intellectual property and copyrights. 
Patents, patents’ information and patent law in academic perspective. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13 

 
Occupational Health 
and Safety 

4        4 0,5 T   

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basics of occupational health and safety. 
Basics of fire protection. 
Basics of first aid. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Foreign Language 

       60 
lectures 

60 2 Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Use of a foreign language in speech and writing at B2 level. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U12 
 

 
Physical Education 

   30     30  Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Development of physical fitness necessary for maintaining health. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 308 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1268 
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3.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Introduction to 
Security Studies 

30        30 4 EP/EU B nauki o 
bezpieczeństwie 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basics of security studies. 
Strategic, process, institutional and praxeological approach towards security. 
Security systems in Poland and around the world. 
Contemporary challenges for internal, national, regional and global security. 
Security in perspective of social and political sciences. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W05, K_W09 
K_U01, K_U02, K_U03 

Public 
Administration 

 30       30 4 EP B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to public administration. 
Organization and functioning of public administration. 
Decisional process in public administration. 
Territorial division of the state. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03, K_W05, K_W06, K_W11 
K_U03, K_U06 

Social Psychology 

 30       30 4 T B psychologia 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to social psychology. 
Mechanisms of social impact. 
Social interactions and interrealtions. 
Social attitudes. 
Stereotypes and prejudices. 
Social identity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U07 
K_K01, K_K02. K_K03 

 
General 
Contemporary 
History 

30        30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Relations between political history and general history. 
Major events and processes in global history from 17th to 21st century. 
Political breaking points from 17th to 21st century. 
Revolutions, great wars and military conflicts form 17th to 21st century. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04 ,K_W05, K_W06, K_W07 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06 
K_K01 

 
Political Analysis 

 30       30 3 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to political analysis. 
Contemporary Analysis of key political problems with focus on political power and its action. 
Political risk – analysis and assessment. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W03 
K_U01, K_U02, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10 
 

 
Politics in Central-
Eastern Europe 

30        30 3 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Central-Eastern Europe as a political area. 
Dynamics of politics in Central-Eastern Europe. 
Key political problems of the region in historical and contemporary perspective. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W10 
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 
 

 
Communication and 
Information 
Technologies 

   30     30 2 T   

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Basics of information technologies. 
Usage of computers and Internet in research and labour. 
Text editors, spreadsheet, WWW building, creating slideshows. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U08 

 
Elective Course 
(OG-UN) 

         4 Zgodnie z 
wymaganiami 

sylabusa 

.  
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Foreign Language 

       60 
lectures 

60 2 Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Use of a foreign language in speech and writing at B2 level. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U12 
 

 
Physical Education 

   30     30   Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Development of physical fitness necessary for maintaining health. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1268 
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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 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Research 
Methodology 

 30       30 6 EP/EU/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to the methodology of social sciences. 
Political phenomena and processes in contemporary World. 
Basic definitions for philosophy of science, sociology and research methods and techniques. 
Methodology of qualitative and quantitative research, interpretation of the results. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W09 
K_U02, K_U03, K_U05, K_U11 
K_K03 

Contemporary 
Political Systems – 
Theory and 
Empirical Studies 

15   30     45 6 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Doctrine and political/constitutional traditions of contemporary democracies. 
Electoral law and development of contemporary political parties. 
Constitutional model of political power in United Kingdom, USA, France, Germany and Switzerland: historical, problem and comparative approach. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W06, K_W10, K_W13 
K_U04, K_U07, K_U08 
K_K01 
 

Political System of 
the Republic of 
Poland 

 30       30 4 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Constitutional dilemmas of People’s Republic of Poland. 
Political transformation in the 80s of 20th century. 
Preparation and resolution of the Constitution of the Republic of Poland. 
Phenomena of system of political parties in Poland. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07 
K_U03, K_U05, K_U06 

Political Parties and 
Systems 

15   30     45 6 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Typologies of political parties and systems. 
Genesis and evolution of political parties. 
Classification of historical and contemporary political systems. 
Changes within political parties in the context of major social, political and institutional developments. 
Development and features of party systems in new democracies. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W11 
K_U01, K_U04 
K_K01 
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Elective Course 
(OG-UN) 

         6 Zgodnie z 
wymaganiami 

sylabusa 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Foreign Language 

       60 
lectures 

60 2 Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Use of a foreign language in speech and writing at B2 level 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U13 
K_K07 

 
Physical Education 

   30     30  Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Development of physical fitness necessary for maintaining health. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
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Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 240 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1268 
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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 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Political Thought 

 30       30 4 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

The key ideas, thinkers, traditions and texts of the western tradition of political thought. 
Basic political categories – features and traditions. 
Different approaches towards the nature of politics. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W01, K_W04, K_W07, K_W08, K_W10 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U11  
 

Global Studies – 
Theory and 
Empirical Studies 

15   30     45 7 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Introduction to the global studies. 
Global perspective on politics. 
Key approaches towards political phenomena in global perspective. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W13 
K_U08 

European 
Integration – Theory 
and Empirical 
Studies 

15   30     45 6 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Scope and territorial reach of the European integration. 
Phases of European integration. 
Legal status, political structures and institutions of the European Union and its selected policies. 
Contemporary challenges for the European integration. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W02, K_W03, K_W05, K_W07, K_W10 
K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11 
K_K01 

Transnational 
Politics – Theory 
and Empirical 
Studies 

 30       30 5 T/Proj B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Transnational level of politcs. 
Transnational conflicts and cooperations. 
National, international, transnational and global perspective on contemporary political issues. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U03, K_U10 
K_K02 
 

 
Elective Course 
(OG-UN) 

         4 Zgodnie z 
wymaganiami 

sylabusa 
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Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Foreign Language 

       60 
lectures 

60 2 Zgodnie z 
wymaganiami 

jednostki 
prowadzącej 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Use of a foreign language in speech and writing at B2 level. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U12 
 

 
Foreign Language 
B2 Exam 

        Praca 
własna 

studenta 

2 EP/EU   

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Use of a foreign language in speech and writing at B2 level. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U12 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 210 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1268  
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3.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Democracy – Theory 
and Practice 

30        30 5 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla modułu: 

Mechanisms and structures of European democracy and its functioning. 
Historical, cultural and social approaches towards democracy. 
Relations between democratic regimes and economic development and evolution of civic society. 
Process of democratization of the European Union. 
Practices of functioning of democracies in individual countries of Europe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W07, K_W08, K_W10 
K_U03, K_U04, K_U05 
 

 
Globalisation 

 30       30 5 T/Proj/PR B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla modułu: 

Concepts of globalization and its problems in social, economic and political perspective. 
Classification of global processes. 
Political, social and economic global phenomena. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02, K_U03 
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EU Political System 

 30       30 6 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla modułu: 

Introduction to the institutional system of the European Union. 
Key political institutions of the European Union: European Parliament, European Council, Council of the European Union, European Commission, 
Court of Justice of the European Union, European Ombudsman 
Legal basis of the political system of the European Union. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W05, K_W06, K_W07, K_W11 
K_U01, K_U02 
K_K01, K_K02 

 
Elective Course 
(OG-UN) 

         8 Zgodnie z 
wymaganiami 

sylabusa 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Diploma Seminar I 

  30      30 6 Konspekt pracy 
magisterskiej/ocena 
ciągła aktywności 

B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

BA diploma thesis requirements. 
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. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_U11 
K_K03 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 120 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1268 
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3.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 

Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji efektów 

przypisanych do 
przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), do 
której odnosi się 

przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Political Marketing 

 30       30 5 EP/EU B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla modułu: 

Introduction to political marketing. 
Marketing Mix (4P). 
Impact of political marketing on society and politics. 
Comparative studies on selected examples of political marketing activity. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W12 
K_U03, K_U10 
K_K02 

Political Rhetoric  30       30 5 T/Proj  nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla modułu: 

Analysis of rhetoric systems. 
Rhetorical characteristics of political phenomena. 
Emotional and persuasive techniques in contemporary political discourse. 
Codes of communication in contemporary political marketing and public relations. 
Political propaganda in political system. The role of political propaganda in different political systems. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

K_W11, K_W12 
K_U03, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09, KU10, K_U11 
K_K01 
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Elective Course 
(OG-UN) 

         8 Zgodnie z 
wymaganiami 

sylabusa 

  

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

Course chosen by student (minimum 5 ECTS points from courses within humanities) during the whole cycle. 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów 

 

 
Diploma Seminar II 

  30      30 12 Praca licencjacka B nauki o polityce 
i administracji 

Treści programowe 
dla przedmiotu: 

BA diploma thesis requirements. 
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_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09, K_U11 
 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): co najmniej 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): co najmniej 1268 
 

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  

– W – wykład 

– K – konwersatorium 

– S – seminarium 

– Ć – ćwiczenia 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 

– EU – egzamin ustny 

– EP – egzamin pisemny 

– T – test 

– E – esej 

– Proj – projekt 
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– L –  laboratorium 

– Wr – warsztaty 

– Proj – projekt 

– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 

– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 

– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– PR – praca roczna 

– Inne (należy podać jakie) 
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4. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce i administracji 63% 

 

5. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 180 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Forma studiów studia stacjonarne 

Kod ISCED 0312 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 58 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli 
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

minimum 170 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w przypadku 
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

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 d la 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

127 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych nie dotyczy 

 

 

 

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

 


