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

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Politologia

Political Science

1.3. Specjalność

• Administracja publiczna • Marketing polityczny
• Analiza i doradztwo polityczne • Infobrokering
polityczny • Specjalność w języku angielskim:
Graduate Programme in Political Science

• Public Administration • Political Marketing •
Political Analysis and Consulting • Political
Infobrokering • Specialisation offered in English:
Graduate Programme in Political Science

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

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

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę
dotyczącą funkcjonowania sfery polityki,
umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian
politycznych, strategii decyzyjnych, analizy
postaw i zachowań uczestników procesów
politycznych i ich wzajemnych relacji oraz
interakcji z innymi podmiotami życia
społecznego. Umie w sposób pogłębiony
wskazać założenia różnych koncepcji polityki,
ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje
między polityką a zjawiskami i procesami
historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i
kulturowymi. Ma umiejętność rozumienia
przyczyn i przebiegu oraz samodzielnego
prognozowania i interpretowania zjawisk i
procesów dotyczących sfery polityki; potrafi
samodzielnie badać (z wykorzystaniem wiedzy
teoretycznej) i wyjaśniać rolę struktur
społecznych, ekonomicznych i kulturowych we
współczesnym państwie i świecie. Posiada
zaawansowaną umiejętność gromadzenia,
hierarchizowania, przetwarzania i analizowania
danych oraz tworzenia prac pisemnych i

Graduates have expanded knowledge about the
functioning of the political sphere, enabling the
understanding of: the dynamics of political
changes, decision making strategies and
behaviours of participants in the political process
and their mutual relations as well as interactions
with other entities of social life. They can aptly
indicate the assumptions of various policy
concepts, assess their effectiveness and
recognise the relationship between politics and
historical, economic, social and cultural
phenomena and processes. They have the ability
to understand the causes and course of
phenomena and processes related to the sphere
of politics as well as independently forecast and
interpret them. They are able to independently
research (using theoretical knowledge) and
explain the role of social, economic and cultural
structure in the modern state and the world. They
have advanced ability to collect, systematise,
process and analyse data as well as prepare
written papers and oral presentations (including
participating in a debate) on specialist issues

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

wystąpień ustnych – wraz z prowadzeniem debat and using basic theoretical approaches an
- w języku polskim oraz języku obcym
various sources in both Polish and a modern
nowożytnym zgodnie z wymaganiami
foreign language, according to the requirements
określonymi dla poziomu B2+ wg ESOKJ,
set for the B2+ level by CEFR. They can
dotyczących zagadnień szczegółowych z
collaborate and cooperate in a group of diverse
wykorzystaniem podstawowych ujęć
structure and interests, taking different roles.
teoretycznych oraz różnych źródeł. Potrafi
współdziałać i współpracować w grupie o
zróżnicowanej strukturze i interesach pełniąc w
niej różne role.
Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo- Graduates are prepared for scientific and
badawczej, a także do samodzielnego
research work as well as for independent work in
wykonywania pracy w administracji rządowej i state and local government administration,
samorządowej, organach partii politycznych,
political party structures, economic and social
organizacjach gospodarczych i społecznych,
organisations, international institutions and
instytucjach i organizacjach międzynarodowych organisations, and the media.
oraz w mediach.

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 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, ocena
Polish Accreditation Committee: programme
programowa na kierunku politologia w 2013 r. z accreditation with distinction for Political Science
wynikiem wyróżniającym.
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
doktoranckich/ w szkole doktorskiej i zdobycia
kwalifikacji (stopnia doktora) na poziomie 8
PRK/ERK.

Possibility to continue education at doctoral
studies/ in a doctoral school and obtain a
PQF/EQF level 8 qualification (PhD).

7.4. Pozostałe uwagi
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