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I – INFORMACJE OGÓLNE
1

Wydział

Wydział Humanistyczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Humanistyczny

3

Nazwa kierunku studiów

politologia

4

Poziom kształcenia

studia I 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

licencjat

9

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

Absolwent studiów politologicznych I stopnia Instytutu Politologii i
Europeistyki posiada usystematyzowaną oraz uniwersalną wiedzę z
zakresu klasycznej politologii, ale także z ekonomii, stosunków
międzynarodowych, statystyki, socjologii, oraz nauki o państwie i prawie
wzbogaconą o gruntowną znajomość tradycji politycznej i kultury
politycznej. Specjalności prowadzone przez Instytut pozwalają uzyskać
specjalistyczna wiedzę praktyczną i teoretyczną.
Studia politologiczne ze względu na swój interdyscyplinarny charakter
wszechstronnie przygotowują absolwenta do podjęcia podjęcia pracy w
administracji państwowej (centralnej i terytorialnej), w samorządzie
lokalnym, a ponadto do szeroko rozumianej praktycznej aktywności
politycznej (partie polityczne, biura poselskie, itd.) oraz do kreatywnej
partycypacji w społeczeństwie obywatelskim (organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia oraz inne struktury). Wiedza, umiejętności i kompetencje
zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom kierunku Politologia
ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytucjach prasowych, służbach i
inspekcjach, urzędach administracji
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Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

centralnej - ministerstwach, kancelariach organów władzy państwowej,
urzędach wojewódzkich - urzędach administracji samorządowej szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, a także biurach poselskich i
senatorskich, instytucjach związanych z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej oraz organizacjach pozarządowych.
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Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent politologii jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do
podjęcia studiów drugiego stopnia. Główne umiejętności absolwenta
obejmują w ramach specjalizacji.
Specjalność marketing w administracji, gospodarce i polityce pozwoli
absolwentom kierunku Politologia:
- analizować otaczającą rzeczywistość oraz podejmować właściwe decyzje
marketingowe,
- rozumieć i analizować mechanizmy rządzące samorządem terytorialnym,
- orientować się w mechanizmach podejmowanych decyzji politycznych,
- poznać teorię z zakresu prakseologii i heurystyki.
Specjalność Bezpieczeństwo Państwa umożliwi absolwentom:
- diagnozować konflikty międzynarodowe i terroryzm,
- pozyskiwać i wykorzystywać informacje,
- rozumieć i analizować mechanizmy podejmowania decyzji politycznych w
stosunkach międzynarodowych,
- poznać techniki mediacyjne w komunikowaniu społecznym.
Specjalność Komunikacja międzykulturowa pozwoli absolwentom:
- samodzielnie diagnozować procesy i mechanizmy polityczne,
- monitorować sytuację mniejszości narodowych oraz wspierać dialog
międzykulturowy,
- diagnozować konflikty międzynarodowe,
poznać teorie komunikacji społecznej i ich zastosowania w praktyce.
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Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

Idea studiów pierwszego stopnia na kierunku Politologia wyrasta z
realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński strategii rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego 2012-2020 (Uchwała nr 88/2011 Senatu
Uniwersytetu Szczecińskiego z 24 listopada 2011 roku). Studia I stopnia na
kierunku Politologia wpisują się w założenia strategii rozwoju Wydziału
Humanistycznego i realizują cele jakie stawia sobie ta jednostka w obecnej
rzeczywistości z uwzględnieniem potrzeb współczesnego rynku pracy.
Ponadto korespondują 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
oraktyce zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym. Kooperacja
koresponduje z cele US związanym z podejmowaniem współpracy z
otoczeniem społecznym i gospodarczym Pomorza Zachodniego, w tym
Szczecina.
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Wymagania wstępne:

Posiadanie świadectwa dojrzałości uprawniającego do ubiegania się o
przyjęcie na studia w szkołach wyższych.
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