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Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i 

Studiów Międzynarodowych 

Wydział Prawa i 

Administracji 

Kierunek studiów: Polityka publiczna 

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

kierunku Polityka publiczna 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia 

                                                    WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę na temat istoty mechanizmów 

kierujących polityką w różnych jej aspektach, a w 

szczególności w aspekcie administracyjnoprawnym. 

Zna kategorie politologiczne i administracyjnoprawne 

niezbędne do zrozumienia i opisania zjawisk 

polityczno-społecznych i administracyjnych we 

współczesnym świecie. 

S1A_W01 

K_W02 Ma podstawową wiedzę na temat istoty współczesnej 

polityki publicznej oraz roli administracji publicznej w 

jej kształtowaniu. Dysponuje informacjami na temat 

podmiotów publicznych i innych podmiotów, które 

funkcjonują w otoczeniu sektora publicznego oraz 

zasad współpracy pomiędzy podmiotami różnych 

sektorów. Zna uwarunkowania oraz wyzwania, jakie 

stoją przed współczesną polityką kształtowana przez 

administrację publiczną. 

S1A_W02 

K_W03 Ma podstawową wiedzę na temat współczesnego 

społeczeństwa, więzi i grup społecznych oraz 

odnoszących się do nich norm prawnych. W 

szczególności zna rozwiązania prawne dotyczące 

wspólnot lokalnych i regionalnych oraz rozumie 

sposób ich funkcjonowania. Zna struktury społeczne 

oraz ma elementarną wiedzę o różnych stosunkach 

prawnych odnoszących się do ich działania i dynamiki 

zmian. 

S1A_W03 

K_W04 Ma podstawową wiedzę w wymiarze polskim, 

europejskim i globalnym o państwie, władzy i 

polityce, a także o zasadach funkcjonowania systemu 

politycznego oraz innych organizacji i instytucji 

społeczno-politycznych, a w szczególności zna 

specyfikę stosunków prawnych zachodzących między 

różnymi podmiotami i instytucjami oraz zna metody 

S1A_W04 
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wykładni odnoszących się do nich norm.  

K_W05 Ma podstawową wiedzę z perspektywy historycznej i 

współczesnej w wymiarze polskim, europejskim i 

globalnym o demokracji, społeczeństwie 

obywatelskim, kulturze politycznej i o obywatelu, jako 

o podmiocie systemu ochrony praw człowieka, a w 

szczególności ma wiedzę o podmiotach różnych 

stosunków prawnych i zasadach ich nawiązywania, 

kształtowania, zmiany i rozwiązywania.  

S1A_W05 

K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat zarządzania w 

przestrzeni publicznej. Ma podstawowy zasób wiedzy 

dotyczącej działania e-administracji, możliwości 

wykorzystania narzędzi komputerowych w polityce 

publicznej. Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i 

prowadzenia badań i analiz w zakresie organizacji oraz 

funkcjonowania administracji publicznej. 

S1A_W06 

K_W07 Ma podstawową wiedzę o normach i regulacjach 

prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania 

instytucji publicznych, a także o zasadach i normach 

etycznych funkcjonujących w życiu publicznym. 

Dysponuje podstawową wiedzą na temat dyskursu 

publicznego. Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i 

podejmowania decyzji politycznych. 

S1A_W07 

K_W08 Ma podstawową wiedzę na temat instytucji 

administracyjnych i innych instytucji publicznych w 

myśli filozoficznej i politycznej. Ma podstawową 

wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania instytucji 

publicznych oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian, które występują w 

szczególności we współczesnym społeczeństwie 

informacyjnym. 

S1A_W08 

K_W09 Ma podstawową wiedzę o teoriach na temat 

organizacji i funkcjonowania instytucji 

administracyjnych i innych instytucji publicznych oraz  

o ich historycznej ewolucji. 

S1A_W09 

K_W10 Zna podstawowe pojęcia I zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej. 

S1A_W10 

K_W11 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę z zakresu dyscyplin prawnoadministracyjnych i 

politologicznych oraz ma elementarną wiedzę na temat 

planowania drogi własnego rozwoju. 

S1A_W11 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
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K_U01 Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i 

grup społecznych w życiu publicznym. Dostrzega 

zmiany zachodzące w administracji publicznej oraz jej 

bezpośrednim otoczeniu. Potrafi interpretować 

zjawiska, fakty, rozwiązania prawne i tendencje 

przemian w organizacji i funkcjonowaniu sektora 

publicznego, a w szczególności instytucji administracji 

publicznej. 

S1A_U01 

 

K_U02 Potrafi analizować i wyjaśniać mechanizmy 

konkretnych procesów politycznych oraz społecznych. 

Potrafi posługiwać się kategoriami politologicznymi, 

prawnymi, ekonomicznymi i socjologicznymi. Potrafi 

wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i 

pozyskiwać informację o obowiązujących przepisach, 

piśmiennictwie  i orzecznictwie przydatnych do 

analizowania konkretnych spraw i zjawisk 

prawnoadministracyjnych i politycznych 

S1A_U02 

 

K_U03 Posiada umiejętności przewidywania ludzkich 

zachowań oraz analizowania ich społecznych 

konsekwencji. Potrafi właściwe analizować sposób 

załatwiania i przebieg konkretnych spraw 

indywidualnych i publicznych oraz postępowania w 

tych sprawach również z zastosowaniem technik 

negocjacji. 

S1A_U03 

 

K_U04 Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz 

konkretnymi regułami i normami do prognozowania 

zmian w rzeczywistości społecznej, a w szczególności 

potrafi prognozować przebieg spraw indywidualnych i 

publicznych z wykorzystaniem podstawowych 

procedur prawnych i politycznych. Potrafi także 

wykorzystać wskazania doktryn społeczno-

politycznych do poznania i oceny rzeczywistości 

politycznej. 

S1A_U04 

 

K_U05 Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz 

konkretnymi regułami i normami, w szczególności 

prawnymi, w celu rozstrzygania konkretnych spraw. 

S1A_U05 

 

K_U06 Wykorzystuje podstawową wiedzę do rozstrzygania 

dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. 

S1A_U06 

K_U07 Analizuje konkretne stany faktyczne oraz proponuje w 

tym zakresie odpowiednie ich rozstrzygnięcia prawne i 

polityczne. 

S1A_U07 
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K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania 

zjawisk społecznego oddziaływania instytucji 

publicznych i ich służebnego charakteru. Dostrzega i 

wskazuje przemiany zachodzące w polityce publicznej 

w procesach zmian historycznych, ekonomicznych i 

kulturowych. 

S1A_U08 

 

 

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów administracyjnych w języku polskim, 

takich jak np. podania, decyzje administracyjne, 

postanowienia, zaświadczenia, protokoły, adnotacje 

urzędowe oraz rozumienia tych dokumentów 

sporządzonych w języku obcym. 

S1A_U09 

 

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

w języku polskim i obcym, takich jak np. referaty, 

przemówienia, interpelacje, wnioski, prezentacje 

multimedialne, wystąpienia wyborcze, sesyjne oraz w 

środkach masowego przekazu. 

S1A_U10 

 

K_U11 Ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawnoadministracyjnych i politologicznych zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

S1A_U11 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

zawodowego i rozwoju osobowego. Dokonuje oceny 

własnych kwalifikacji i doskonali umiejętności, 

wyznacza kierunek własnego rozwoju i kształcenia. 

S1A_K01 

 

K_K02 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa jako 

lider lub jako aktywny członek grupy w życiu 

publicznym, także w organizacjach społecznych 

realizujących cele publiczne i społeczne. Jest 

przygotowany do uczestnictwa w budowaniu 

zinstytucjonalizowanych form aktywności 

obywatelskiej. Jest przygotowany jako lider do 

pełnienia funkcji przewodniczącego organu 

kolegialnego, jednoosobowego organu wykonawczego 

instytucji administracyjnej i innych instytucji 

publicznych, kierownika komórki organizacyjnej 

instytucji publicznej, a jako członek do działania w 

charakterze radnego, urzędnika, pracownik obsługi 

S1A_K02 
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administracyjnej w urzędach, stowarzyszeniach, 

organizacjach pozarządowych, partiach politycznych i 

innych instytucjach sektora publicznego. Jest zdolny 

do komunikowania się z osobami będącymi i 

niebędącymi specjalistami w zakresie administracji 

publicznej i politologii. 

K_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

planuje i wykonuje powierzone zadania. 

S1A_K03 

K_K04 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz 

dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą, a 

także poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z 

prawem i zasadami etyki zawodowej 

S1A_K04 

 

K_K05 Współdziała w przygotowaniu i zarządzaniu 

projektami społecznymi w ramach administracji 

publicznej oraz organizacji pozarządowych, 

efektywnie wykorzystuje zasoby osobowe oraz 

materialne, którymi dysponuje 

S1A_K05 

 

K_K06 Potrafi rozszerzać posiadaną wiedzę i umiejętności, 

aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę 

zawodową, np. w formie samokształcenia, szkoleń 

oraz studiów drugiego stopnia i studiów 

podyplomowych wraz ze zmieniającą się sytuacją 

polityczną i gospodarczą. 

S1A_K06 

 

K_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc 

przygotowanym do elastycznego podejmowania 

wyzwań zawodowych. 

S1A_K07 

 

 


