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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Politologia

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Political Science

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych [do 2016-08-31 Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych]

Faculty of Political and International Studies
(until 2016-08-31 Faculty of Journalism and
Political Science)

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

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą Graduates have general knowledge allowing
zrozumieć zjawiska i procesy polityczne
them to understand political phenomena and
zachodzące w skali globalnej, regionalnej,
processes occurring on a global, regional, state
państwowej i lokalnej, a także pozwalające
and local state, as well as to analyse the
analizować zależności między funkcjonowaniem relationships between the functioning of political
instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek institutions, societies and individuals. They know
ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz historical conditions and contemporary
współczesne mechanizmy działania systemów mechanisms of political systems, selected
politycznych, wybrane zjawiska władzy, polityki, phenomena of power, politics, administration and
administracji oraz prawa w wymiarze polskim, law in the Polish, European and global
europejskim i światowym, a także zasady
dimension, as well as the principles of the
funkcjonowania systemu politycznego oraz
political system and other socio-political
innych organizacji i instytucji społecznoorganisations and institutions. They are able to
politycznych. Potrafi posługiwać się
use basic theoretical approaches and apply
podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz
research methods and techniques to diagnose
wykorzystywać metody i techniki badawcze w
and forecast various phenomena in the field of
celu diagnozowania i prognozowania
politics. They can indicate the assumptions of
różnorodnych zjawisk w obszarze polityki. Umie various policy concepts, assess their
wskazać założenia różnych koncepcji polityki
effectiveness and recognise the relationship
oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać
between politics and historical, economic, social
relacje między polityką, a zjawiskami i procesami and cultural phenomena and processes. They
historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i
are able to analyse and evaluate the content of
kulturowymi. Potrafi analizować i oceniać treści media coverage. They have the ability to collect,
przekazu medialnego. Ma umiejętność
systematise and process information and to
gromadzenia, hierarchizowania, przetwarzania create typical written texts and oral presentations
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

informacji oraz tworzenia typowych prac
on specific issues using basic theoretical
pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku
approaches and various sources in both Polish
polskim oraz języku obcym dotyczących
and a modern foreign language. They know a
zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem
foreign language at the B2 level according to
podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych CEFR and can use specialist terminology to the
źródeł. Absolwent zna język obcy nowożytny na extent necessary in their profession. They can
poziomie B2 wg EOSKJ oraz umie posługiwać work in a group, taking various roles.
się językiem specjalistycznym niezbędnym do
wykonywania zawodu. Potrafi pracować w grupie
przyjmując w niej różne role.
Absolwent jest przygotowany do pracy w
Graduates are prepared to work in state and
administracji rządowej i samorządowej,
local government administration, political party
aparatach partii politycznych, organizacjach
structures, economic and social organisations,
gospodarczych i społecznych, instytucjach i
international institutions and organisations, as
organizacjach międzynarodowych, a także w
well as in the media, including the new media.
mediach (w tym kompetentnie funkcjonować w
środowisku nowych mediów).
Na drugim roku studiów studenci dokonują
In the second year of studies, students choose
wyboru jednej z kilku specjalizacji: -marketing one of the following specialisations: - Political
polityczny - animacja życia publicznego marketing - Animation of public life - European
administracja europejska - administracja
administration - Local government administration
samorządowa - ustrojowa - polityka sportowa - - Political system - Sports policy - Information
technologie informacyjno – komunikacyjne w
and communication technologies in the public
sferze publicznej - polityka innowacyjności
sphere - Innovation policy

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 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

Ustawa z dnia 5 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
kierunku politologia w 2013 r. z z oceną
wyróżniającą.

Polish Accreditation Committee: program
accreditation with distinction for Political Science
in 2013.

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

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach Possibility to continue education at second-cycle
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.

7.4. Pozostałe uwagi
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