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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

nauki o polityce

4

Poziom kształcenia

studia II stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne, niestacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar/y: obszar nauk społecznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk społecznych,
Dyscyplina/y: nauki o polityce,
Dyscyplina wiodąca: nauki o polityce

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

obszar nauk społecznych - 100%

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Absolwent studiów politologicznych II stopnia Instytutu Politologii i
Europeistyki posiada usystematyzowaną oraz rozszerzoną wiedzę z
zakresu politologii, umożliwiającą rozumienie dynamiki zmian politycznych
i strategii decyzyjnych. Operując modelami badań politologicznych potrafi
kreować i formułować oraz realizować problemy badawcze. Specjalności
prowadzone przez Instytut ułatwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy
praktycznej i teoretycznej.
W ramach kierunku Politologia realizowanych jest kilka specjalności.
Absolwent specjalności Bezpieczeństwo Państwa nabywa wiedzę i
umiejętności, które obejmują orientację w specyfice i zakresie działań
następujących służb:
- służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa
- bezpieczeństwa międzynarodowego
- bezpieczeństwa państwa – podstawy prawne
- bezpieczeństwa informacyjnego\polityki i strategii państwa
- systemów bezpieczeństwa państw graniczących z Polską
- konfliktów współczesnego świata
- zarządzania kryzysowego
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

- obrony cywilnej
- bioterroryzm
Absolwent specjalności Pozyskiwanie i ochrona informacji nabywa wiedzy i
umiejętności w zakresie:
- służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa
- bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw
- źródeł i sposobów pozyskiwania informacji
- wybranych problemów ochrony ekonomicznej państwa w Unii
Europejskiej i USA
- ustawowych założeń ochrony informacji niejawnych
- ochrony praw własności w prawie krajowym i międzynarodowym
- zasad dostępu do informacji gospodarczych
- granic prawnych wywiadu gospodarczego w Polsce
- ustawowych i instytucjonalnych przesłanek zwalczania nielegalnego
wywiadu gospodarczego
- konfliktów międzynarodowych współczesnego świata
Absolwent specjalności Medioznawstwo potrafi:
- samodzielne diagnozowanie procesów i mechanizmów politycznych
- analizowanie otaczającej rzeczywistości oraz podejmowanie właściwych
decyzji poprzez mechanizm selekcji informacji
- rozumienie i analizowanie mechanizmów rządzących instytucjami i
organizacjami europejskimi
- diagnozowanie konfliktów międzynarodowych i lokalnych w oparciu o
przekazy medialne
- orientację w mechanizmach podejmowania decyzji politycznych w
wymiarze krajowym i międzynarodowym w oparciu o marketing medialny
- pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w ramach ustawicznego
kształcenia i rozwoju zawodowego w zakresie technik medialnych
- monitorowanie oraz wspieranie dialogu międzykulturowego w kraju i
zagranicą
Absolwent studiów politologicznych o specjalności Lobbing i doradztwo
międzynarodowe posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu
funkcjonowania środowiska międzynarodowego oraz aktorów, którzy w nim
operują.
Specjalność sprzyja nabyciu przez absolwenta głównych umiejętności,
które obejmują:
- samodzielne monitorowanie oraz diagnozowanie sytuacji
międzynarodowej pod kątem potrzeb lobbingowych i konsultingowych
- analizowanie otaczającej rzeczywistości międzynarodowej oraz
podejmowanie właściwych decyzji
- posługiwanie się technikami lobbingowymi i konsultingowymi
- rozumienie mechanizmów rządzących lobbingiem i konsultingiem
- pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji niezbędnych do lobowania
oraz prowadzenia doradztwa
Specjalność „Lobbing i doradztwo międzynarodowe” ze względu na swój
silnie praktyczny charakter powinna wszechstronnie przygotować
absolwenta do podjęcia pracy w krajowych i międzynarodowych
instytucjach lobbingowych i konsultingowych, w administracji unijnej, a
ponadto do szeroko rozumianej praktycznej aktywności politycznej (partie
polityczne, biura poselskie, itd.) oraz do kreatywnej partycypacji w
społeczeństwie obywatelskim 9organizacje pozarządowe, stowarzyszenia
oraz inne struktury).
Specjalność Administracja i samorząd europejski pozwoli absolwentowi
nabyć wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji samorządu
terytorialnego w Unii Europejskiej.
Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą
absolwentom kierunku Politologia ubiegać się o zatrudnienie m.in. w
instytucjach państwowych, służbach i inspekcjach, urzędach administracji
centralnej-ministerstwach, kancelariach organów władzy państwowej,
urzędach wojewódzkich, urzędach administracji samorządowej szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, biurach poselskich i
senatorskich,
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

instytucjach i podmiotach związanych z członkostwem Polski we
Wspólnotach Europejskich, organizacjach pozarządowych. Absolwenci
studiów II stopnia na kierunku Politologia posiadają możliwość kontynuacji
kształcenia na studiach doktoranckich (studia III stopnia) w zakresie nauki
o polityce, a także mogą korzystać z szerokiej oferty studiów
podyplomowych realizowanych w Instytucie Politologii i Europeistyki (np.
Bezpieczeństwo imprez masowych, Pozyskiwanie i ochrona informacji,
Zarządzanie kryzysowe w regionie) i innych oferowanych przez inne
uczelnie.
Specjalność Zarządzanie organizacjami międzynarodowymi obejmuje
wiedzę i umiejętności w zakresie teorii zarządzania, teorii organizacji,
instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej, międzynarodowego prawa
publicznego, struktur organizacyjnych w instytucjach i organizacjach
międzynarodowych, procedur podejmowania decyzji w organizacjach
międzynarodowych, administracji w organizacjach międzynarodowych,
negocjacji międzynarodowych, zawierania traktatów i porozumień
międzynarodowych.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwenci studiów II stopnia na kierunku Politologia posiadają możliwość
kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich (studia III stopnia) a
także mogą korzystać z szerokiej oferty studiów podyplomowych
realizowanych w Instytucie Politologii i Europeistyki (np. Bezpieczeństwo
imprez masowych, Pozyskiwanie i ochrona informacji, Zarządzanie
kryzysowe w regionie), innych oferowanych w Uniwersytecie Szczecińskim
oraz organizowanych przez inne uczelnie.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Idea studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia wyrasta z
realizowanej przez Uniwersytet Szczeciński strategii rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego 2012-2020 (Uchwała nr 88/2011 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z 24 listopada 2011 roku). Prowadzony kierunek studiów II
stopnia wpisuje się w założenia strategii rozwoju Wydziału
Humanistycznego i realizuje cele jakie stawia sobie ta jednostka w obecnej
rzeczywistości z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku pracy.
Ponadto koresponduje z zamierzeniami jakie sformułował Instytut
Politologii i Europeistyki w realizowanej strategii rozwoju jednostki. W
oparciu o wysoką jakość kształcenia Instytut Politologii i Europeistyki US
będzie dbać o zapewnienie interdyscyplinarnego, wszechstronnego i
akademickiego wykształcenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
kompleksową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z zakresu
politologii. Tym samym będzie przygotowywać absolwentów o profilu
wymaganym na rynku pracy, jednocześnie będzie ten rynek kreować
poprzez nauczanie i kształtowanie postaw studentów zgodnych z obecnymi
tendencjami europejskimi i światowymi. Realizacja programu studiów
wymaga podejmowania inicjatywy współpracy z instytucjami i służbami w
praktyce zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym. Współpraca
koresponduje z celem US związanym z podejmowaniem współpracy z
otoczeniem społecznym i gospodarczym Pomorza Zachodniego, w tym
Szczecina.

12

Wymagania wstępne:

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów I stopnia.
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