Instytut Politologii
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów:
Politologia
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki

Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
P6S_ - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla
studiów pierwszego stopnia (6. rama kształcenia)
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Symbol

Politologia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów
Politologia absolwent:

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
społecznych

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o polityce, jej umiejscowienia
w obrębie obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz występujących
relacji między nimi
Posiada podstawową wiedzę w zakresie dylematów współczesnej
cywilizacji, związanych z podejmowanymi działaniami w obszarze
struktur oraz instytucji politycznych, społecznych i medialnych, a także
ekonomicznych, prawnych i kulturowych
Zna w podstawowym zakresie metodologię badań w naukach
społecznych

P6S_WG

P6S_WK

P6S_WG

K_W04

K_W05

K_W06

Objaśnia podstawowe normy i reguły organizujące struktury oraz
instytucje społeczne i polityczne (prawne, moralne)
Wskazuje źródła, naturę i zmiany prawidłowości rządzących
strukturami i instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości
człowieka jako twórcy kultury
Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu ochrony własności
intelektualnej, prawa autorskiego oraz przedsiębiorczości
indywidualnej

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska społeczne, polityczne,
ekonomiczne, prawne i kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze
szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w obszarze nauk
społecznych
Potrafi identyfikować, planować i z użyciem metod projektowych
proponować odpowiednie rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów w obszarze społeczno-politycznym
Potrafi gromadzić, opracowywać oraz interpretować materiały
źródłowe w obszarze nauk społecznych
Będąc świadomym potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy i
podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji, potrafi ocenić
wpływ sytuacji ekonomicznej, politycznej, prawnej i społecznej na
podmioty i procesy w obszarze nauk społecznych
Biorąc udział w realizacji prac zespołów projektowych bądź
indywidualnie potrafi kształtować proces własnego rozwoju i innych
osób

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UO
P6S_UW

P6S_UU

P6S_UU

K_U06

Umie wykorzystywać odpowiednie środki i techniki cyfrowe (w tym z
pogranicza ICT) w zakresie dot. polityki i bezpieczeństwa

P6S_UW

K_U07

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych na
temat zagadnień z zakresu mediów oraz komunikowania w języku
polskim oraz obcym

P6S_UK

K_U08

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia i analizowania
projektów zawodowych w obszarze polityki i bezpieczeństwa

P6S_UO

K_U09

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Opisu Kształcenia Językowego, w tym podstawowymi terminami z
zakresu nauki o polityce

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

K_K02

K_K03

Ma świadomość znaczenia nauk społecznych dla kształtowania więzi i
postaw społecznych, co przejawia się w wyrażaniu krytycznej oceny
posiadanej wiedzy
Jest przygotowany do pracy (również pod względem przestrzegania
zasad etyki zawodowej) w organizacjach i instytucjach społecznych,
politycznych, medialnych oraz w obszarze bezpieczeństwa
Jest zdolny do zorientowania się na doprecyzowanie priorytetów
zawodowych, służących realizacji określonego przez siebie lub innych
zadania

P6S_KK
P6S_KR

P6S_KR

K_K04
K_K05
K_K06

Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość
konieczności aktywności obywatelskiej
Ma świadomość poznawczego i praktycznego wymiaru zastosowania
wiedzy naukowej, w szczególności z zakresu nauki o polityce
Wykazuje szczególną wrażliwość społeczną na rozmaite problemy
życia codziennego, w tym dotyczących szeroko rozumianej
przedsiębiorczości w życiu publicznym

P6S_KO
P6S_KK
P6S_KO
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Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia
przez kierunkowe efekty kształcenia
Nazwa kierunku studiów: Politologia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol

efekty kształcenia dla 6. Ramy Kształcenia
w zakresie nauk społecznych

Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku

WIEDZA
Zakres i głębia
/kompletność perspektywy poznawczej i zależności
W zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi,
stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z
zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia

P6S_WG
Odnosząc do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych absolwent zna i
rozumie:
- Teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku studiów.
- Charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz
ich relacje do innych nauk.
- Cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury
społeczne oraz zasady ich funkcjonowania.
Kontekst
/uwarunkowania, skutki

P6S_WK

Fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne,
prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną
kwalifikacją, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego.
Odnosząc do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych absolwent zna i
rozumie:
- Zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz formy
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

K_W01,
K_W03,
K_W04,
K_W05

K_W02,
K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
Wykorzystanie wiedzy
/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
Wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych
informacji; dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno--komunikacyjnych (ICT).

P6S_UW

P6S_UK

P6S_UO

P6S_UU

Odnosząc do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych absolwent
potrafi:
- Identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne
z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku
studiów
- Analizować i prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi dyscyplin naukowych
właściwych dla kierunku studiów
- Prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania
zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
kierunku studiów;
Komunikowanie się
/ odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku
naukowym i posługiwanie się językiem obcym
Komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w
debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o
nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego.
Organizacja pracy
/ planowanie i praca zespołowa
Planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole.
Uczenie się
/ planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

K_U01, K_U02,
K_U03, K_U06

K_U07, K_U09

K_U02, K_U08

K_U04, K_U05

Samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Oceny
/ krytyczne podejście

P6S_KK

K_K01, K_K05
Krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.
Odpowiedzialność
/ wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu
publicznego

P6S_KO

K_K04, K_K06
Wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego; inicjowania działania na rzecz interesu
publicznego; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Rola zawodowa
/ niezależność i rozwój etosu

P6S_KR

Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: przestrzegania zasad
etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje
zawodu.

K_K02, K_K03

