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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1. Semestr dla kierunku
1.1. 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

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

P/B

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

B

nauki o polityce
i administracji

5

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.
30

30

6

Political Theory (O)

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.

1

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

2

EP/EU

30

30

5

EP/EU

nauki o polityce
i administracji

30

4

T/Proj

B

nauki o polityce
i administracji

5

T/Proj

B

nauki o polityce
i administracji

5

Zgodnie z
sylabusem

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.
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.
30

30

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.

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:
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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
1.2. 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:

Constitutional
System of the
Republic of Poland
(O)

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.

4

Transformation in
Central and Eastern
Europe (O)

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.
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.
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.
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:

5

30

30

6

Zgodnie z
sylabusem

MA Seminar I (OW)

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.
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
1.3. 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)

3

W

30

K

S

Ć

L

Wr

Proj

Inne

Razem:
liczba
godzin
zajęć

30

60

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

6

Razem:
punkty
ECTS

7

Sposoby
weryfikacji efektów
przypisanych do
przedmiotu

P/B

EP/EU

B

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.
15

15

2

T/Proj

nauki o polityce
i administracji

2

T/Proj

nauki o polityce
i administracji

5

T/Proj

Art of Negotiation
(O)
Theories of dialogue and discussion culture.
Techniques of moderation and discussion.
Treści programowe
The process of negotiation (presenting offers and statements, asking questions, defending positions).
dla przedmiotu:
Techniques of negotiation and attractive ways of presentation.
Mechanisms of conflict and the process of dispute resolution.
15

15

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.
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.

7

B

nauki o polityce
i administracji

Politics in Russia /
The Central and
East European
Perspective on
Russia (O)

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.
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:

30

30

MA Seminar II (SW)

6

Ocena ciągła
aktywności

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.
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

8

B

nauki o polityce
i administracji

1.4. 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

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:

Transnational
Processes and
Governance (O)

30

30

5

EP/EU

B

nauki o polityce
i administracji

15

2

T/Proj

B

nauki o polityce
i administracji

Different dimensions of transnational processes.
Treści programowe Concepts and terms related to governance and transnationalism.
Transnational political and social behavior and phenomena.
dla przedmiotu:
15
Foreign Policy of
Poland (O)

4

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

9

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.
6
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:

30

30

12

Praca magisterska

MA Seminar III (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.
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
Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć:
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L – laboratorium
– Wr – warsztaty

10

B

nauki o polityce
i administracji

–
–
–
–
–

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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