Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Politologia

Master of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Political Science

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Społecznych [do 2016-08-31
Wydział Historyczno-Pedagogiczny]

Faculty of Social Sciences (Faculty of History
and Pedagogy until 31 August, 2016)

3.1. Dziedzina ISCED

0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,

0312: Political sciences and civics,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu
Graduates have an in-depth knowledge of
nauki o polityce, jej umiejscowienia w obrębie
political science, its location within the areas and
obszarów i dziedzin nauk społecznych oraz
fields of social sciences and the existing
występujących relacji między nimi. Posiada
relationship between them. They have an
rozszerzoną wiedzę w zakresie dylematów
expanded knowledge of the dilemmas of
współczesnej cywilizacji, związanych z
contemporary civilization, associated with
podejmowanymi działaniami w obszarze struktur activities undertaken in the area of political,
oraz instytucji politycznych i społecznych, a
social and media structures and institutions, as
także ekonomicznych, prawnych i kulturowych. well as economic, legal and cultural ones. They
Zna w pogłębionym stopniu teorię oraz
know at an in-depth level theory and advanced
zaawansowaną metodologię badań w naukach research methodology in social sciences. They
społecznych Objaśnia zaawansowane normy i explain the advanced norms and rules that
reguły organizujące struktury oraz instytucje
govern social and political structures and
społeczne i polityczne. Analizuje i interpretuje w institutions. They analyze and interpret in the
zaawansowany sposób źródła, naturę i zmiany advanced way the source and nature of changes
prawidłowości rządzących strukturami i
in the regularities governing structures and
instytucjami, ze szczególnym uwzględnieniem institutions, with particular emphasis on the
twórczości człowieka jako twórcy kultury
works of man as the creator of culture. They
Identyfikuje i interpretuje zachodzące zjawiska identify and interpret, in an an extended way,
społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne i occurring social, political, economic, legal and
kulturowe w oparciu o posiadaną wiedzę ze
cultural phenomena on the basis of their
szczególnym uwzględnieniem nauki o polityce w knowledge with special emphasis on political
obszarze nauk społecznych w sposób
science. They are able to collect, develop and
pogłębiony. Potrafi gromadzić, opracowywać
interpret source materials in the field of political
oraz interpretować materiały źródłowe z zakresu science and to make their critical analysis.
nauki o polityce oraz dokonywać ich krytycznej Taking part in the implementation of project team
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

analizy. Biorąc udział w realizacji prac zespołów work, they know how to shape their own
projektowych umie samodzielnie kształtować
development process and direct others in this
proces własnego rozwoju i ukierunkowywać inne matter. They can communicate in an advanced
osoby w tej materii Potrafi komunikować się w way with diverse audiences and to lead a
sposób zaawansowany ze zróżnicowanymi
debate, especially on social, economic, legal and
kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę ze
cultural topics.
szczególnym uwzględnieniem tematyki dot.
zjawisk społecznych, ekonomicznych, prawnych
i kulturowych.
Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie With the knowledge and skills acquired during
studiów absolwenci kierunku Politologia pracują their studies, graduates work in public
w urzędach administracji publicznej (Urzędy
administration offices (Voivodeship Office,
Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, urzędy Marshal ‘s Office, commune and city offices, and
gminne i starostwa powiatowe oraz w biurach
at MP’s offices), the media (eg. press, radio,
poselskich), w mediach (np. prasa, radio,
television), NGOs, or they build major political
telewizja), w organizacjach pozarządowych lub careers at regional and national level.
też budują poważne kariery polityczne na
szczeblu regionalnym i krajowym.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
.
programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta

.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania
kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia
kwalifikacji na poziomie 8 ERK.
Program studiów „Politologii” II st. posiada
podział na moduły. Od II semestru studenci
wybierają swoją ścieżkę w ramach jednego z
trzech autorskich modułów kształcenia: •
Regionalizm i samorząd, • Bezpieczeństwo
międzynarodowe, • Międzynarodowe stosunki
ekonomiczne. Studenci rozwijają swoje pasje
badawcze działając w Kole Naukowym

The graduate is prepared to continue education
at the third level studies and obtaining a EQF
level 8 qualification.
The study programme has three modules. From
the second semester, students choose their path
in one of the three training modules: •
Regionalism and local government, •
International Security, • International economic
relations. Students develop their research
passions working in student research groups of
political scientists, film experts, radio experts

7.4. Pozostałe uwagi
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Politologów, w Kole Naukowym Filmoznawców, (Signals Radio), and press journalists (Student
w Kole Naukowym „Radio-Sygnały” (pasjonaci Gazette). Students have possibility obtain MA
radia) lub w Kole Naukowym „Studencka”
diplomas from three universities in programme in
(pasjonaci dziennikarstwa prasowego). Na
Political Science - EUROPA MASTER. The first
kierunku Politologia - EUROPA MASTER jest
semester takes place at the University of Opole
program umożliwiający uzyskanie dyplomów mgr in English. The second semester is carried out at
trzech uczelni. Pierwszy semestr studiów
the University of Mainz in German. The third
odbywa się na Uniwersytecie Opolskim w języku semester takes place at the University of Dijon in
angielskim. Drugi semestr odbywany jest na
French. In the fourth semester, students can
Uniwersytecie w Moguncji w języku niemieckim. choose the university where they write their
Trzeci semestr studiów odbywa się na
thesis and take final exams.
Uniwersytecie w Dijon – w języku francuskim. W
czwartym semestrze studiów, studenci sami
wybierają uczelnię, w której piszą pracę i
przystępują do egzaminów.
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