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Nauki o polityce i administracji jako dyscyplina naukowa, ulokowana w dzie-
dzinie nauk społecznych, zaistniała formalnie wraz z wejściem w życie rozpo-
rządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 1 października 2018 r. 
Na jego mocy poszerzono dotychczasowy zakres merytoryczny nauk o polityce, 
wzbogacając je o nowe obszary badawcze. Dylematy tożsamościowe, teoretyczne 
i metodologiczne nowej dyscypliny przekładają się m.in. na różnorodność i boga-
ctwo rozumienia jej kluczowych zagadnień i pojęć, stanowiąc także wyzwanie o 
charakterze dydaktycznym.

Niniejsza publikacja stanowi próbę prezentacji wykładni podstawowych ka-
tegorii nauk o polityce i administracji. Wyjaśnienie tych kategorii, zakreślenie 
ich ram znaczeniowych oraz ukazanie wzajemnych powiązań w systemie wiedzy 
politologicznej, ma – w wymiarze edukacyjnym – ułatwić ich zrozumienie, ale 
także wskazać potencjalne problemy do rozstrzygnięcia czy obszary niewiedzy do 
uzupełnienia. Publikacja wpisuje się zatem w potrzebę usystematyzowania kata-
logu zagadnień, terminów i pojęć tożsamych dla nowej dyscypliny, niezbędnych 
dla prawidłowego procesu kształcenia na kierunkach takich jak: politologia, ad-
ministracja, zarządzanie publiczne, europeistyka, stosunki międzynarodowe, oraz 
na kierunkach pokrewnych. Ma przede wszystkim na celu merytoryczne wsparcie 
zajęć dydaktycznych. Treść publikacji wynika z programu kształcenia na kierunku 
politologia realizowanego w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie War-
mińsko-Mazurskim w Olsztynie. W tym celu do każdego z rozdziałów dołączono 
spis zalecanej przez autorów literatury przedmiotu w języku polskim.

Zbiorowy wysiłek autorów, w zdecydowanej większości prowadzących przed-
mioty związane z tytułami poszczególnych rozdziałów, stanowi wyraz ich indy-
widualnego postrzegania danego zagadnienia i związanych z tym doświadczeń 
dydaktycznych. Wpływa to na różnorodność i bogactwo ujęć i interpretacji w 
sposobie analizowania prezentowanych zjawisk i procesów. W intencji redakto-
rów publikacja ta ma nie tylko stanowić istotną pomoc w studiowaniu meandrów 
współczesnej polityki, ale także inspirować do refleksji i peregrynacji naukowych. 

Arkadiusz Żukowski
Wojciech T. Modzelewski

Maciej Hartliński
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