
 

UCHWAŁA Nr 74/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 29 maja 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku polityka publiczna  
na studiach drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Społecznych 
kierunek polityka publiczna - studia drugiego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 
(zaocznym). 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów polityka publiczna - studia drugiego 
stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych - zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 określa się zasady rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku 

akademickim 2013/2014: 
 

1) stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) w brzmieniu: 
 

„O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje lista rankingowa sporządzona na 
podstawie średniej ocen ze studiów, w ramach ustalonego limitu przyjęć.”; 

 
2) niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) w brzmieniu: 

 
„O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich dowolnego 
kierunku studiów. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.”. 

 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 74/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 29 maja 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Społecznych 
Nazwa kierunku studiów: polityka publiczna 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: nauki o polityce publicznej 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów polityka publiczna. 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  

polityka publiczna absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Ma pogłębioną  wiedzę dotyczącą  miejsca nauki o polityce publicznej 
w systemie nauk oraz jej metodologicznych i przedmiotowych 
powiązaniach z innymi obszarami i dyscyplinami naukowymi 

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W02 W pogłębionym wymiarze rozpoznaje i charakteryzuje pojęcia i 
kategorie stosowane w nauce o polityce publicznej oraz dostrzega i 
rozumie ich interdyscyplinarny charakter 

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W03 W poszerzonym wymiarze definiuje i objaśnia zjawiska i procesy 
społeczne ze sfery publicznej, zachodzące zarówno w krajowym, jak i 
międzynarodowym wymiarze oraz rozumie rządzące nimi 
prawidłowości  

S2A_W05 
S2A_W08 

K_W04 Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą mu identyfikować i 
charakteryzować  główne elementy różnorodnych  struktur  
politycznych, społecznych i administracyjnych aktywnych w sferze 
polityk publicznych, w wymiarze lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym 

S2A_W08 
S2A_W09 

K_W05 Zna i rozumie na poziomie poszerzonym kategorie politologiczne i 
prawne  oraz ich znaczenie dla rozumienia zjawisk ze sfery nauki o 
polityce publicznej.  

S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W10 

K_W06 Zna i rozumie na poziomie poszerzonym kategorie z zakresu 
ekonomii i nauki o zarządzaniu oraz ich znaczenie dla rozumienia 
zjawisk ze sfery nauki o polityce publicznej. 

S2A_W05 
S2A_W08 
S2A_W11 

K_W07 W poszerzonym wymiarze rozpoznaje i objaśnia procesy i zjawiska  
społeczne, polityczne, ekonomiczne  i techniczne oraz tłumaczy  ich 
wpływ na mechanizmy zaspokajania potrzeb społecznych w sferze 
publicznej 

S2A_W04 
S2A_W11  

K_W08 W poszerzonym zakresie rozróżnia i charakteryzuje procesy 
komunikowania, deliberowania i prowadzenia dialogu obywatelskiego 
i decydowania w obszarach realizacji polityk publicznych 

S2A_W03 
S2A_W07  

K_W09 W poszerzonym wymiarze definiuje i wyjaśnia  problemy i kwestie 
społeczne oraz funkcjonowanie instytucji ze sfery społecznej i potrafi 
krytycznie oceniać zaproponowane sposoby ich rozwiązania. 

 

S2A_W08 
S2A_W09 
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K_W10 W poszerzonym wymiarze definiuje i charakteryzuje i tłumaczy 
mechanizmy funkcjonowania instytucji kreujących i 
implementujących polityki publiczne   

S2A_W02 
S2A_W04 

K_W11 W poszerzonym wymiarze definiuje i charakteryzuje mechanizmy 
funkcjonowania sektora obywatelskiego 

S2A_W03 
S2A_W07 

K_W12 W wymiarze poszerzonym potrafi objaśnić i scharakteryzować 
międzynarodowe determinanty prowadzenia polityk publicznych  

S2A_W04 
S2A_W08 

K_W13 Posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą mu badać, opisywać i 
tłumaczyć  rzeczywistość społeczną w kontekście prowadzonych 
polityk publicznych  

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań 
społecznych oraz technikach i narzędziach badawczych 

S2A_W06 
S2A_W10 

K_W15 W pogłębiony sposób opisuje i wyjaśnia mechanizmy działań 
podejmowanych w celu modyfikacji postaw społecznych  związanych 
z realizacją polityk publicznych 

S2A_W04 
S2A_W05 
S2A_W011 

K_W16 Posiada wiedzę pozwalającą mu identyfikować dylematy etyczne 
związane z działalnością naukową, administracyjną, polityczną i 
aktywnością obywatelską 

S2A_W05 
S2A_W07 
S2A_W10 

K_W17 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metodyki wykonywania 
typowych zadań oraz o normach i procedurach stosowanych w 
różnych obszarach kreowania i implementowania polityk publicznych 

S2A_W02 
S2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi dokonać dogłębnej obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych, analizuje ich powiązania z różnymi obszarami kreacji i 
implementacji polityk publicznych 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U08 

K_U02 Właściwie rozpoznaje i krytycznie analizuje przyczyny występowania 
zjawisk i procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych i 
technicznych wpływających na realizacją polityk publicznych w 
wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 

K_U03 Prognozuje i modeluje procesy decyzyjne dotyczące polityk 
publicznych, uwzględniając zjawiska z różnych obszarów życia 
społecznego z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod, 
technik i narzędzi badawczych 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U04 

K_U04 Wykorzystuje  pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą polityk 
publicznych w celu analizowania i interpretowania problemów i 
kwestii społecznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań 

S2A_U04 
S2A_U08 
S2A_U09 

K_U05 Posiada umiejętności pozwalające dobrać odpowiednie metody, 
techniki i narzędzia badawcze na oraz opracować i zaprezentować 
wyniki weryfikujące hipotezy w odniesieniu do zjawisk i procesów 
politycznych, społecznych i ekonomicznych z obszaru realizacji 
polityk publicznych 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U06 

K_U06 Posługuje się w sposób zrozumiały językiem specjalistycznym i 
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać  się w mowie i na 
piśmie, na tematy dotyczące wybranych obszarów polityk 
publicznych 

S2A_U08 
S2A_U10 
S2A_U11 
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K_U07 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku polskim jak i 
obcym oraz  nowoczesnych technologii. 

S2A_U02 
S2A_U09 
S2A_U11 

K_U08 Potrafi posługiwać się różnorodnymi instrumentami prawnymi i 
ekonomicznymi w realizacji polityk publicznych,  prowadzących do 
rozwiązania konkretnych problemów społecznych  oraz potrafi 
przewidywać skutki takich działań 

S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U07 

K_U09 Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i praktyk do 
realizacji zadań związanych z różnymi obszarami kreacji i 
implementacji polityk publicznych 

S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U07 

K_U10 Potrafi  zorganizować w wymiarze komunikacyjnym i 
instytucjonalnym różne formy deliberacji i dialogu obywatelskiego w 
obszarach realizacji polityk publicznych  

S2A_U07 
S2A_U10 

K_U11 Potrafi opracować i skonstruować proces badawczy, dotyczący 
diagnozy i analizy określonej sytuacji społecznej w wymiarze 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz analizować wyniki 
takich badań 

S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U07 

K_U12 Potrafi zaprezentować w rozwiniętej formie pisemnej (np. artykułu, 
raportu, eseju, rozprawy) i w różnych językach, analizę wybranego 
aspektu kreacji i implementacji polityk publicznych, stosując wiedzę 
teoretyczną oraz krytycznie dobrane dane źródłowe i wykazując się 
znajomością metod badawczych 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

K_U13 Organizuje, wdraża i prowadzi  prace nad rozwojem różnorodnych 
kierunków polityk publicznych oraz wspiera podmioty w nich 
uczestniczące,  uwzględniając aspekty etyczne. 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 

K_U14 Potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, umie 
przyjmować i wyznaczać zadania, ma pogłębione umiejętności 
organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z 
projektowaniem i podejmowaniem różnorodnych form aktywności w 
różnych obszarach realizacji polityk publicznych 

S2A_U04 
S2A_U05 
S2A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest zdolny do podejmowania odpowiedzialnej i świadomej 
aktywności jako funkcjonariusz publiczny, przedsiębiorca, obywatel, 
lider społeczny i ekspert. 

S2A_K05 
S2A_K07 

K_K02 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

S2A_K01 
S2A_K06 

K_K03 Samodzielnie i we współpracy z innymi inicjuje różnorodne projekty 
w obszarze polityk publicznych oraz jest kreatywny w ich 
planowaniu,  realizacji i ocenie. 

S2A_K05 
S2A_K07 

K_K04 Dostrzega i jest świadomy występowania aspektów moralnych i 
dylematów etycznych związanych ze swoją przyszłą pracą, poszukuje 
rozwiązań optymalnych, pozwalających je rozstrzygnąć w sposób nie 
naruszający praw i godności innych osób 

S2A_K04 

K_K05 Ma świadomość istnienia prawnych uwarunkowań i ograniczeń 
korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich, a wykorzystując 
go postępuje zgodnie z zasadami etyki 

S2A_K04 
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K_K06 Docenia znaczenie polityk publicznych dla utrzymania i rozwoju więzi 
społecznych w różnorodnych  środowiskach społecznych, potrafi w 
sposób profesjonalny realizować swoje zadania w tym zakresie  

S2A_K03 

K_K07 Jest otwarty na różnorodne kontakty z innymi osobami w trakcie 
nauki, pracy, działalności obywatelskiej i traktuje je jako możliwość 
wzajemnego uczenia się i zdobywania doświadczenia 

S2A_K02 
S2A_K06 

K_K08 Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stan jej 
zaawansowania oraz posiada świadomość własnych ograniczeń, 
skłaniającą go do budowania relacji współpracy z innymi ludźmi 

S2A_K01 
S2A_K03 

K_K09 Potrafi tworzyć zespoły, koordynować ich pracę, definiować 
priorytety, określać cele, delegować zadania i prowadzić proces 
monitorowania i ewaluacji. 

S2A_K02 
S2A_K05 

K_K10 Dostrzega i potrafi odpowiednio zareagować na wyzwania związane z 
funkcjonowaniem w zróżnicowanym kulturowo otoczeniu 
społecznym. 

S2A_K02 
S2A_K04 

 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


