
Więcej na temat studiów III stopnia w zakresie nauk o polityce 

 

 

Ogólne informacje 

 

Powołanie tego typu studiów wynika z realizacji założeń Procesu Bolońskiego 

dotyczącego kształcenia na poziomie III stopnia oraz rosnącym zainteresowaniem tego typu 

studiami nie tylko w Europie, Polsce, ale także w regionie warmińsko-mazurskim.  

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do napisania i obrony 

dysertacji doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Kształcenie 

i badania naukowe realizowane w ramach studiów dotyczą wieloaspektowej analizy zjawisk 

społeczno-politycznych Polski, Europy i świata.  

Studia III stopnia trwają trzy lata (6 semestrów), mają charakter dwutorowy. Z jednej 

strony słuchacze realizują pod kierunkiem promotora/opiekuna własne projekty naukowe, 

z drugiej – uczestniczą w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. Cykl kształcenia obejmuje 

pięć obligatoryjnych modułów dydaktycznych, praktykę w formie współuczestnictwa  

w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz realizację własnych projektów naukowo-badawczych. 

Łącznie program studiów przewiduje 560 godzin zajęć, w tym 140 godzin proseminarium i 

seminarium doktorskiego.  

Studia III stopnia kończą się uzyskaniem świadectwa (zgodnie z wzorem urzędowym).  

 

Program realizowanej pod kierunkiem promotora/opiekuna pracy naukowo-badawczej 

słuchacza obejmuje jeden moduł kształcenia z zakresu nauk o polityce i dwie ścieżki 

specjalizacyjne:  

  społeczno-ustrojowa  

 stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo 

 

Uruchomienie zajęć w ramach ścieżki specjalizacyjnej jest uwarunkowane zgłoszeniem 

się 15-20 osób. Po ukończeniu studiów III stopnia słuchacze mogą przystąpić do egzaminów 

doktorskich,  a po złożeniu i obronie dysertacji doktorskiej uzyskają stopień naukowy doktora 

nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.  
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Studia adresowane są do absolwentów studiów II stopnia (jednolitych magisterskich 

i równorzędnych) – bez ograniczeń kierunkowych. Są przeznaczone dla osób aktywnych  

i twórczych, które pragną nadal się kształcić i wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności 

poszerzając wiedzę akademicką i prowadząc badania naukowe.  

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do napisania i obrony 

dysertacji doktorskiej z dziedziny nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Kształcenie 

i badania naukowe realizowane w ramach studiów dotyczą wieloaspektowej analizy zjawisk 

społeczno-politycznych Polski, Europy i świata.  

Po zakończeniu studiów absolwent studiów III stopnia może podjąć pracę jako: 

 naukowiec - specjalista podejmujący samodzielne prace naukowe w placówkach 

PAN, resortowych i samorządowych jednostkach badawczo-rozwojowych;  

  naukowiec-dydaktyk - wysokokwalifikowany nauczyciel akademicki zatrudniony w 

szkołach wyższych (publicznych i niepublicznych)   przygotowany do prowadzenia 

samodzielnych form dydaktycznych (wykład, konwersatorium, seminarium 

dyplomowe);  

 dydaktyk (resort nauki i szkolnictwa wyższego) - wysokokwalifikowany nauczyciel 

akademicki zatrudniony w szkołach wyższych (publicznych i niepublicznych) 

prowadzących studia I stopnia;  

 dydaktyk (resort edukacji narodowej) - wysokokwalifikowany nauczyciel 

zatrudniony w placówkach oświatowych. (z zastrzeżeniem uzyskania kwalifikacji 

pedagogicznych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do 

spraw oświaty).  

 praktyk i menedżer sfery społeczno-politycznej (analityk, edukator, doradca, itp.) - 

urzędnik administracji publicznej wszystkich szczebli, rzecznik, specjalista 

zatrudniony w partiach politycznych, organizacjach społeczno-politycznych, 

gospodarce, środkach społecznego komunikowania i szeroko rozumianym trzecim 

sektorze, instytucjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych  

 


