
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 117/2016/2017 

 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

 
w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce od roku akademickiego 2017/2018 

 

 

 
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się zmiany w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie 

nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce od roku akademickiego 2017/2018. 

 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 
 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

 

    mgr Iwona Staszewska-Chyła            prof. dr hab. Jacek Woźny 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2016/2017 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 117/2016/2017 

Senatu UKW 

z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich 

Tabela odniesienia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich do efektów obszarowych 

Nazwa studiów doktoranckich: nauki o polityce 
Dziedzina nauki: nauki społeczne. Dyscyplina naukowa: nauki o polityce 

Symbol efektów kształcenia dla 
studiów doktoranckich 

Efekty kształcenia dla studiów 
doktoranckich 

Odniesienie do obszarowych 
efektów kształcenia określonych 

dla poziomu 8 

Wiedza 

K_W01  Ma zaawansowaną wiedzę w 
dziedzinie, w ramach której 
powstaje jego praca doktorska 
oraz w dziedzinach pokrewnych, 
poszerzoną o znajomość prawa 
autorskiego 

P8S_WG 
 

K_W02 
 

Ma zaawansowaną wiedzę z 
zakresu teorii wiedzy 
politologicznej stanowiącą 
podstawę do rozwijania 
umiejętności jej stosowania w 
badaniach naukowych, 
uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia naukowe.  

P8S_WG 
 

K_W03 Ma zaawansowaną  wiedzę z 
zakresu z historii filozofii, w tym 
wybranych systemów 
filozoficznych, norm i reguł 
etycznych, uzupełnioną o wyniki 
najnowszych badań 

P8S_WK 
 

K_W04 
 

Ma zaawansowaną wiedzę 
socjologiczną obejmującą 
rozszerzony i pogłębiony zakres 
przedmiotowy dotyczący struktur i 
instytucji społecznych oraz więzi 
społecznych i występujących 
między nimi prawidłowości, 
uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 
 

P8S_WK 
 

K_W05 
 

Ma zaawansowaną wiedzę na 
temat teoretyczno-
metodologicznych nurtów badań 
politologicznych, uwzględniającą 
najnowsze osiągnięcia naukowe. 

P8S_WG 
 

K_W06 
 

Ma rozszerzoną i pogłębioną 
przedmiotowo wiedzę na poziomie 
zaawansowanym z zakresu nauk 
społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk o polityce, 
poszerzoną o najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 

P8S_WG 
 



K_W07 
 

Ma zaawansowaną wiedzę o 
charakterze ogólnym oraz wiedzę 
znacznie pogłębioną co do 
wybranych więzi społecznych, 
uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 

P8S_WK 
 

K_W08 
 

Ma zaawansowaną wiedzę  w 
zakresie wybranego systemu norm 
i reguł, uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 

P8S_WG 
 

K_W09 
 

Ma zaawansowaną wiedzę  o 
człowieku jako twórcy kultury o 
charakterze ogólnym oraz wiedzę 
znacznie pogłębioną  co do 
wybranych kompetencji 
społecznych, uwzględniających 
najnowsze publikacje z tego 
zakresu. 

P8S_WK 
 

K_W10 Ma rozszerzoną i pogłębioną 
przedmiotowo wiedzę na poziomie 
zaawansowanym na temat reguł 
rządzących procesem kształcenia 
na studiach wyższych i 
organizowania procesu 
dydaktycznego w uczelni wyższej, 
w tym wykorzystywania 
nowoczesnych metod i technik 
prowadzenia zajęć, poszerzoną o 
najnowsze osiągnięcia naukowe. 
 
 
 
 
 

P8S_WK 
 

Umiejętności 

K_U01 
 

Posiada umiejętności dostrzegania, 
obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych wzbogacone o 
odkrywanie - w ramach nauki o 
polityce – nowych zależności 
między zjawiskami społecznymi 
lub ich nowych aspektów. 

P8S_UW 
 

K_U02 
 

Posiada umiejętności 
wykorzystania wiedzy wzbogaconą 
o wykorzystanie procedury 
badawczej - w ramach nauki o 
polityce - oraz krytyczną ocenę 
dotychczasowych wyników badań 
naukowych.  

P8S_UU 
P8S_UO 
 

K_U03 
 

Posiada umiejętność rozumienia 
przyczyn i przebiegu procesów i 
zjawisk społecznych wzbogacone o 
formułowanie oryginalnych 
hipotez badawczych z zakresu 
nauki o polityce  i zastosowanie 
adekwatnej procedury badawczej. 
 
 
 
 

P8S_UW 
 



K_U04 
 

Posiada umiejętność 
prognozowania i projektowania 
zjawisk i procesów  społecznych 
wzbogaconą o wykorzystanie 
właściwej procedury badawczej 
i/lub proponowanie nowych 
metod i narzędzi pomiaru i 
modelowania w ramach nauki o 
polityce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P8S_UW 
 

K_U05 
 

Potrafi krytycznie oceniać 
podejścia ontologiczne i 
epistemologiczne oraz 
perspektywy teoretyczne w nauce 
o polityce oraz prognozować i 
modelować procesy polityczne. 

P8S_UW 
 

K_U06 
 

Posiada umiejętność posługiwania 
się systemami normatywnymi 
wzbogacone – w ramach nauki o 
polityce - o proponowanie nowych 
norm lub nowych sposobów ich 
klasyfikacji i interpretacji. 

P8S_UW 
 

K_U07 
 

Posiada umiejętność 
wykorzystania zdobytej wiedzy 
poszerzoną o pogłębioną krytyczną 
analizę skuteczności i przydatności 
stosowanej wiedzy oraz 
umiejętność przekazywania wiedzy 
na poziom wyższy. 

P8S_UK 
P8S_UO 
 
 

K_U08 
 

Posiada umiejętności 
samodzielnego proponowania 
rozwiązań konkretnych 
problemów poszerzoną o 
umiejętność proponowania 
nowatorskich lub 
niestandardowych rozwiązań 
pojawiających się problemów.  

P8S_UU 
P8S_UO 
 

K_U09 
 

Posiada umiejętność analizowania 
ludzkich zachowań, analizowania 
ich motywów oraz społecznych 
konsekwencji na wyższym 
poziomie wiedzy oraz pogłębione 
w zakresie nauki o polityce. 

P8S_UW 
 

K_U10 
 

W dydaktyce potrafi zastosować 
wiedzę na temat reguł rządzących 
procesem kształcenia na studiach 
wyższych i organizowania procesu 
dydaktycznego w uczelni wyższej, 
w tym na temat nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia 
zajęć. 
 
 
 
 
 
 

P8S_UU 
P8S_UO 
 

K_U11 
 

Posiada umiejętność analizowania 
kulturowego dorobku człowieka, 
uzupełnioną o umiejętność oceny 
tego dorobku z zastosowaniem 
metod badawczych w ramach 

P8S_UW 
 



nauki o polityce w perspektywie 
interdyscyplinarnej. 
 

K_U12 
 

Potrafi zaprojektować efektywny 
sposób realizacji zadań 
badawczych zakresie nauki o 
polityce 

P8S_UU 
P8S_UO 
 
 
 
 

K_U13 
 

Na podstawie wiedzy o języku 
obcym potrafi tłumaczyć teksty 
źródłowe, przygotowywać 
wystąpienia w języku obcym i 
wykazywać się innymi 
umiejętnościami językowymi 

P8S_UK 
 

Kompetencje społeczne 

K_K01 
 

Potrafi wyznaczyć dalekosiężne 
cele przedsięwzięć i organizacji 
oraz przygotować strategie ich 
osiągania. 

P8S_KO 
 

K_K02 
 

Umie uczestniczyć w budowaniu 
projektów społecznych, a 
szczególności potrafi wskazywać 
na nowe obszary i sposoby 
działalności społecznej.  

P8S_KR 
 

K_K03 
 

Potrafi komunikować się z 
otoczeniem na wyższym poziomie 
(umiejętność istotnie poszerzona o 
odpowiedzialność za 
upowszechnianie wyników badań 
naukowych). 

P8S_KO 
 

K_K04 
 

Jest przygotowany do prowadzenia 
samodzielnej pracy naukowej, a 
także do kierowania zespołem 
badawczym 

P8S_KK 
 

K_K05 
 

Potrafi uzupełniać i doskonalić 
nabytą wiedzę i umiejętności na 
wyższym poziomie wiedzy i 
umiejętności w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P8S_KK 
 

K_K06 
 

Potrafi inspirować proces 
samodzielnej nauki i organizować 
procesy uczenia się oraz pracować 
z grupą studentów w roli 
nauczyciela akademickiego 

P8S_KR 
 

K_K07 
 

Potrafi samodzielnie uzupełniać 
wiedzę i podwyższać umiejętności 
w zakresie studiowanych 
kompetencji naukowych i 
zawodowych. 
 

P8S_KK 
 

K_K08 
 

Potrafi samodzielnie uzupełniać 
wiedzę i podwyższać umiejętności 
dydaktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia 
zajęć, organizować proces uczenia 
się studentów uczelni wyższej i 
pełnić rolę nauczyciela 
akademickiego 

P8S_KK 
P8S_KO 
 
 

 

 



Efekty kierunkowe kształcenia na studiach III stopnia na kierunku nauki o polityce 

przyporządkowane do przedmiotów (modułów) realizowanych podczas toku studiów 

 

Seminarium doktoranckie 
K_W01  

Ma zaawansowaną wiedzę w dziedzinie, w ramach której powstaje jego praca doktorska oraz w 

dziedzinach pokrewnych, poszerzoną o znajomość prawa autorskiego. 

K_W05  
Ma zaawansowaną wiedzę na temat teoretyczno-metodologicznych nurtów badań politologicznych, 
uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 
K_U01 

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wzbogacone o 

odkrywanie - w ramach nauki o polityce – nowych zależności między zjawiskami społecznymi 

lub ich nowych aspektów. 

K_U08 
Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poszerzoną o 
umiejętność proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się 
problemów.  
 
Teoria wiedzy politologicznej 
K_W02 

Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii wiedzy politologicznej stanowiącą podstawę do 

rozwijania umiejętności jej stosowania w badaniach naukowych, uwzględniającą najnowsze 

osiągnięcia naukowe.  

K_U02 

Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy wzbogaconą o wykorzystanie procedury badawczej 

- w ramach nauki o polityce - oraz krytyczną ocenę dotychczasowych wyników badań 

naukowych.  

K_K07 

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 

kompetencji naukowych i zawodowych 

 
Filozofia 
K_W03 

Ma zaawansowaną  wiedzę z zakresu z historii filozofii, w tym wybranych systemów 

filozoficznych, norm i reguł etycznych, uzupełnioną o wyniki najnowszych badań  

K_U11 

Posiada umiejętność analizowania kulturowego dorobku człowieka, uzupełnioną o umiejętność 

oceny tego dorobku z zastosowaniem metod badawczych w ramach nauki o polityce w 

perspektywie interdyscyplinarnej. 

K_K07 

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 

kompetencji naukowych i zawodowych 

 

Socjologia 
K_W04 

Ma zaawansowaną wiedzę socjologiczną obejmującą rozszerzony i pogłębiony zakres 

przedmiotowy dotyczący struktur i instytucji społecznych oraz więzi społecznych i 

występujących między nimi prawidłowości, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 

K_U11 

Posiada umiejętność analizowania kulturowego dorobku człowieka, uzupełnioną o umiejętność 

oceny tego dorobku z zastosowaniem metod badawczych w ramach nauki o polityce w 

perspektywie interdyscyplinarnej. 



K_K07 

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 

kompetencji naukowych i zawodowych 

 

Wprowadzenie do metodologii nauk 
K_W05 

Ma zaawansowaną wiedzę na temat teoretyczno-metodologicznych nurtów badań 

politologicznych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 

K_U05 

Potrafi krytycznie oceniać podejścia ontologiczne i epistemologiczne oraz perspektywy 

teoretyczne w nauce o polityce oraz prognozować i modelować procesy polityczne. 

K_K01 

Potrafi wyznaczyć dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotować strategie ich 

osiągania. 

 

Translatorium 
K_U13 

Na podstawie wiedzy o języku obcym potrafi tłumaczyć teksty źródłowe, przygotowywać 

wystąpienia w języku obcym i wykazać się innymi umiejętnościami językowymi 

 
Język nowożytny 
K_U13 

Na podstawie wiedzy o języku obcym potrafi tłumaczyć teksty źródłowe, przygotowywać 

wystąpienia w języku obcym i wykazywać się innymi umiejętnościami językowymi 

 

Praktyki zawodowe 
K_U07 

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy poszerzoną o pogłębioną krytyczną analizę 

skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz umiejętność przekazywania wiedzy na 

poziom wyższy. 

K_U10 
W dydaktyce potrafi zastosować wiedzę na temat reguł rządzących procesem kształcenia na studiach 
wyższych i organizowania procesu dydaktycznego w uczelni wyższej, w tym na temat nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia zajęć. 
K_K06 

Potrafi inspirować proces samodzielnej nauki i organizować procesy uczenia się oraz pracować z 

grupą studentów w roli nauczyciela akademickiego. 

K_K08 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności dydaktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć, organizować proces uczenia się 
studentów uczelni wyższej i pełnić rolę nauczyciela akademickiego. 

 

 
BLOK ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 

Przedmioty ogólne (część 1) 
 
Współczesna historia polityczna / Współczesne problemy geopolityczne 
K_W06 

Ma rozszerzoną i pogłębioną przedmiotowo wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu 

nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce, poszerzoną o najnowsze 

osiągnięcia naukowe. 



K_U01 

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wzbogacone o 

odkrywanie - w ramach nauki o polityce – nowych zależności między zjawiskami społecznymi 

lub ich nowych aspektów 

K_K07 

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 

kompetencji naukowych i zawodowych 

 
 
Źródła wiedzy politologicznej / Komunikowanie polityczne 
K_W06 

Ma rozszerzoną i pogłębioną przedmiotowo wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu 

nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce, poszerzoną o najnowsze 

osiągnięcia naukowe. 

K_W07 

Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną co do 

wybranych więzi społecznych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 

K_U01 

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wzbogacone o 

odkrywanie - w ramach nauki o polityce – nowych zależności między zjawiskami społecznymi 

lub ich nowych aspektów 

K_U09 

Posiada umiejętność analizowania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz 

społecznych konsekwencji na wyższym poziomie wiedzy oraz pogłębione w zakresie nauki o 

polityce. 

K_K07 

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 

kompetencji naukowych i zawodowych. 

 
Problemy polityczne na arenie międzynarodowej / Współczesne teorie polityczne 
K_W06 

Ma rozszerzoną i pogłębioną przedmiotowo wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu 

nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce, poszerzoną o najnowsze 

osiągnięcia naukowe. 

K_U01 

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wzbogacone o 

odkrywanie - w ramach nauki o polityce – nowych zależności między zjawiskami społecznymi 

lub ich nowych aspektów. 

K_U11 

Posiada umiejętność analizowania kulturowego dorobku człowieka, uzupełnioną o umiejętność 

oceny tego dorobku z zastosowaniem metod badawczych w ramach nauki o polityce w 

perspektywie interdyscyplinarnej. 

K_K05 

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie wiedzy i 

umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym. 

 

Władza lokalna i administracja samorządowa / Wybrane systemy polityczne 
K_W06 

Ma rozszerzoną i pogłębioną przedmiotowo wiedzę na poziomie zaawansowanym z zakresu 

nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce, poszerzoną o najnowsze 

osiągnięcia naukowe. 



K_W07 

Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną co do 

wybranych więzi społecznych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 

K_U01 

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wzbogacone o 

odkrywanie - w ramach nauki o polityce – nowych zależności między zjawiskami społecznymi 

lub ich nowych aspektów. 

K_U11 

Posiada umiejętność analizowania kulturowego dorobku człowieka, uzupełnioną o umiejętność 

oceny tego dorobku z zastosowaniem metod badawczych w ramach nauki o polityce w 

perspektywie interdyscyplinarnej. 

K_K05 

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności na wyższym poziomie wiedzy i 

umiejętności w wymiarze interdyscyplinarnym. 

 Wykład monograficzny 
K_W07 

Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną co do 

wybranych więzi społecznych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 

K_U01 

Posiada umiejętności dostrzegania, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych wzbogacone o 

odkrywanie - w ramach nauki o polityce – nowych zależności między zjawiskami społecznymi 

lub ich nowych aspektów. 

K_K07 

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 

kompetencji naukowych i zawodowych. 

 
Przedmioty fakultatywne (część 2) 

(rozwijające umiejętności zawodowe przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze 

badawczym lub badawczo – rozwojowym) 

Projekty badawczo-rozwojowe / Procedury badań naukowych 
K_U02  

Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy wzbogaconą o wykorzystanie procedury badawczej 

- w ramach nauki o polityce - oraz krytyczną ocenę dotychczasowych wyników badań 

naukowych. 

K_U03  
Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych wzbogacone o 
formułowanie oryginalnych hipotez badawczych z zakresu nauki o polityce  i zastosowanie 
adekwatnej procedury badawczej. 
 
K_U04  
Posiada umiejętność prognozowania i projektowania zjawisk i procesów  społecznych wzbogaconą o 
wykorzystanie właściwej procedury badawczej i/lub proponowanie nowych metod i narzędzi pomiaru 
i modelowania w ramach nauki o polityce. 
K_U08  
Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poszerzoną o 
umiejętność proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się 
problemów. 
 
K_U012  
Potrafi zaprojektować efektywny sposób realizacji zadań badawczych zakresie nauki o polityce. 
 
K_K02 
Umie uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, a szczególności potrafi wskazywać na nowe 
obszary i sposoby działalności społecznej. 



 
K_K03 
Potrafi komunikować się z otoczeniem na wyższym poziomie (umiejętność istotnie poszerzona o 
odpowiedzialność za upowszechnianie wyników badań naukowych). 
 
K_K04 
Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem 
badawczym. 
 
Zaawansowane badania naukowe w politologii / Istota, zasady i metody badań naukowych w 
politologii 
 
K_W01  
Ma zaawansowaną wiedzę w dziedzinie, w ramach której powstaje jego praca doktorska oraz w 
dziedzinach pokrewnych, poszerzoną o znajomość prawa autorskiego. 
 
K_W02 
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii wiedzy politologicznej stanowiącą podstawę do rozwijania 
umiejętności jej stosowania w badaniach naukowych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia 
naukowe. 
 
K_W05 
Ma zaawansowaną wiedzę na temat teoretyczno-metodologicznych nurtów badań politologicznych, 
uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 
 
K_U02  
Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy wzbogaconą o wykorzystanie procedury badawczej - w 
ramach nauki o polityce - oraz krytyczną ocenę dotychczasowych wyników badań naukowych. 
K_U08  
Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów poszerzoną o 
umiejętność proponowania nowatorskich lub niestandardowych rozwiązań pojawiających się 
problemów. 
K_K01 
Potrafi wyznaczyć dalekosiężne cele przedsięwzięć i organizacji oraz przygotować strategie ich 
osiągania. 
 
 
K_K07 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności w zakresie studiowanych 
kompetencji naukowych i zawodowych. 
 
 
Przedmioty fakultatywne (część 3) 
(rozwijające umiejętności dydaktyczne przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu 
nauczyciela akademickiego) 
 
Komunikowanie interpersonalne pracownika naukowo-dydaktycznego / Zarządzanie grupą 
społeczną w praktyce akademickiej 
 
K_W07 
Ma zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym oraz wiedzę znacznie pogłębioną co do wybranych 
więzi społecznych, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe. 
 
K_W08 
Ma zaawansowaną wiedzę  w zakresie wybranego systemu norm i reguł, uwzględniającą najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 
 



K_W09 
Ma zaawansowaną wiedzę  o człowieku jako twórcy kultury o charakterze ogólnym oraz wiedzę 
znacznie pogłębioną  co do wybranych kompetencji społecznych, uwzględniających najnowsze 
publikacje z tego zakresu. 
 
K_U07 
 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy poszerzoną o pogłębioną krytyczną analizę 
skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy oraz umiejętność przekazywania wiedzy na poziom 
wyższy. 
 
K_U09  
Posiada umiejętność analizowania ludzkich zachowań, analizowania ich motywów oraz społecznych 
konsekwencji na wyższym poziomie wiedzy oraz pogłębione w zakresie nauki o polityce. 
 
K_K02  
Umie uczestniczyć w budowaniu projektów społecznych, a szczególności potrafi wskazywać na nowe 
obszary i sposoby działalności społecznej. 
 
K_K03  
Potrafi komunikować się z otoczeniem na wyższym poziomie (umiejętność istotnie poszerzona o 
odpowiedzialność za upowszechnianie wyników badań naukowych). 
 
K_K04 
Jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, a także do kierowania zespołem 
badawczym. 
 
 
 
 
 
 
Współczesna dydaktyka w obszarze  nauk społecznych / Nowoczesne metody  prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w naukach społecznych 
 
K_W10 
Ma rozszerzoną i pogłębioną przedmiotowo wiedzę na poziomie zaawansowanym na temat reguł 
rządzących procesem kształcenia na studiach wyższych i organizowania procesu dydaktycznego w 
uczelni wyższej, w tym wykorzystywania nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć, 
poszerzoną o najnowsze osiągnięcia naukowe. 
 
K_U10 
W dydaktyce potrafi zastosować wiedzę na temat reguł rządzących procesem kształcenia na studiach 
wyższych i organizowania procesu dydaktycznego w uczelni wyższej, w tym na temat nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia zajęć. 
 
K_K06 
Potrafi inspirować proces samodzielnej nauki i organizować procesy uczenia się oraz pracować z 
grupą studentów w roli nauczyciela akademickiego. 
 
K_K08 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności dydaktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć, organizować proces uczenia się 
studentów uczelni wyższej i pełnić rolę nauczyciela akademickiego. 

 
 



Przedmioty fakultatywne (część 4) 
(zajęcia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia 

zajęć dydaktycznych) 
 
Informatyka w badaniach naukowych i dydaktyce / Wykorzystanie technologii informacyjnych w 
praktyce akademickiej 
 
K_W10 
Ma rozszerzoną i pogłębioną przedmiotowo wiedzę na poziomie zaawansowanym na temat reguł 
rządzących procesem kształcenia na studiach wyższych i organizowania procesu dydaktycznego w 
uczelni wyższej, w tym wykorzystywania nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć, 
poszerzoną o najnowsze osiągnięcia naukowe. 
 
K_U10 
W dydaktyce potrafi zastosować wiedzę na temat reguł rządzących procesem kształcenia na studiach 
wyższych i organizowania procesu dydaktycznego w uczelni wyższej, w tym na temat nowoczesnych 
metod i technik prowadzenia zajęć. 
 
K_K08 
Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i podwyższać umiejętności dydaktyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć, organizować proces uczenia się 
studentów uczelni wyższej i pełnić rolę nauczyciela akademickiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


