
UCHWAŁA NR 14 

Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych 

z dnia 9 maja 2017 r. 

w sprawie efektów kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie nauk o polityce 

Na podstawie § 7 ust. 3 Uchwały Nr 60 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 
dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów 
doktoranckich 

Rada Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych  

na podstawie wniosku Komisji Ds. Studiów Doktoranckich 

 u c h w a la  efekty kształcenia dla studiów doktoranckich  

w zakresie nauk o polityce 

od  naboru w roku akademickim 2017/2018. 

Efekty stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

Wyniki w głosowaniu jawnym:  

uprawnionych: 44; obecnych 37 ; głosów na tak: 37; głosów na nie: 0; wstrzymujących się: 0. 

         

Przewodniczący 
Rady Wydziału Politologii 

i Studiów Międzynarodowych 

Dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK 
    



            Załącznik do Uchwały Nr 14 z dnia 9 maja 2017 r. 

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich w zakresie nauk o polityce 

Określenie efektu

Symbol 
efektu

Wiedza: absolwent zna i rozumie

Kod 
składnika 

opisu Polskiej 
Ramy 

Kwalifikacji – 
poziom 8*

K_W01 Ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o polityce w obszarze nauki, o jej źródłach, związkach z 
innymi naukami i znaczeniu w kulturze.

P8S_WG

K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą metodologii badań politologicznych. P8S_WG

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnych wydarzeń politycznych, potrafi je oceniać i zrozumieć. P8S_WK

K_W04 Dysponuje wiedzą na temat światowego dorobku naukowego z obszaru nauk o polityce, szczególnie w zakresie 
będącym podstawą jego pracy badawczej. 

P8S_WG



Symbol 
efektu

Umiejętności: absolwent potrafi

Kod 
składnika 

opisu Polskiej 
Ramy 

Kwalifikacji – 
poziom 8*

K_U01 Absolwent potrafi dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego w celu rozwiązywania problemów 
badawczych. 

P8S_UW

K_U02 Absolwent potrafi tworzyć nowe elementy dorobku naukowego oraz samodzielnie prowadzić własny rozwój 
naukowy. 

P8S_UW

K_U03 Absolwent potrafi dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu 
publicznym. 

P8S_UW

K_U04 Absolwent potrafi inspirować innych do aktywności naukowe, uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei także w 
środowisku międzynarodowym. 

P8S_UO

K_U05 Absolwent potrafi upowszechniać wyniki badań także w formach popularnych i w języku obcym. P8S_UK

K_U06 Absolwent potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju. P8S_UU



Symbol 
efektu

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów

Kod 
składnika 

opisu Polskiej 
Ramy 

Kwalifikacji – 
poziom 8*

K_K01 Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii 
politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także 
w mediach.

P8S_KO

K_K02 Absolwent jest gotów do rozwiązywania problemów naukowych, prezentacji wyników na konferencjach i w 
czasopismach naukowych, także międzynarodowych.

P8S_KR

K_K03 Absolwent jest gotów do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej zgodnie ze standardami etycznymi 
oraz odpowiedzialnością za ich skutki.

P8S_KO

K_K04 Absolwent jest gotów do właściwego postępowania w sferze badań naukowych i wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego zgodnie ze standardami etycznymi oraz odpowiedzialnością za ich skutki.

P8S_KR

K_K05 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny dorobku naukowego. P8S_KK

K_K06 Absolwent jest gotów spełniać standardy stawiane wobec badaczy w zakresie rozwiązywania problemów 
badawczych. 

P8S_KK



* Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz.1594) 

Efekty kształcenia obowiązują od  roku akademickiego 2017/2018.  

Efekty kształcenia zostały uchwalone na posiedzeniu.....Rady Wydziału   Politologii i Studiów Międzynarodowych …w dniu …09.05.2017 r.   
                                                                                                                                                         (nazwa wydziału)                              (data posiedzenia rady wydziału)  
  
  
Opinia samorządu doktorantów: 

..........................................................        ……………………………………………….  
                                                   (podpis Dziekana) 


