
Uchwała Nr 971/2011
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów

pierwszego i drugiego stopnia

§i

Działając na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
0 szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm. ) w związku z § 28 Statutu PKA 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej - po dokonaniu oceny jakości kształcenia 
w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek „politologia”, a także kierując 
się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych w sprawie jakości 
kształcenia na kierunku „politologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na poziomie studiów pierwszego
1 drugiego stopnia -  wydaję ocenę:

wyróżniającą

§2

Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku „politologia” prowadzonym na 
poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzasadnia spełnienie wymagań 
kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu niejednokrotnie przekraczającym 
obowiązujące standardy.

Oceniana jednostka w ostatnich latach wykazała się dużą dynamiką rozwojową, 
skutkującą wysokim poziomem działalności naukowej oraz efektów kształcenia, współpracą 
międzynarodową oraz stabilną, młodą i wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2009/2010 prowadziło 22 nauczycieli 
akademickich stanowiących tzw. minimum kadrowe na ocenianym kierunku oraz 
17 pozostałych nauczycieli akademickich. Wśród nich było trzynastu pracowników 
samodzielnych, w tym: sześciu z tytułem naukowym profesora oraz siedmiu doktorów 
habilitowanych. Ponadto kadrę naukowo-dydaktyczną prowadzącą zajęcia na ocenianym 
kierunku studiów tworzyło 26 doktorów i 1 magister. Osoby prowadzące zajęcia posiadają 
znaczący dorobek naukowy z zakresu politologii i dyscyplin pokrewnych.

W strukturze ocenianej jednostki pracuje dynamicznie rozwijające się środowisko 
nauczycieli akademickich. Przeciętny wiek profesorów tytularnych wynosi 56 lat, doktorów 
habilitowanych zajmujących stanowisko profesora nadzwyczajnego - 53 lata.
W przeciwieństwie do niektórych ośrodków akademickich nie ma obaw o powstanie tzw. luki 
pokoleniowej. Mimo konieczności uzyskiwania stopni naukowych poza macierzystym 
Uniwersytetem liczba awansów naukowych pracowników była imponująca: w 2005 roku - 1 
tytuł naukowy, 1 habilitacja, 5 doktoratów; 2006 roku - 1 tytuł naukowy, 1 habilitacja, 
2 doktoraty; 2007 roku - 1 habilitacja; 2009 roku - 1 tytuł naukowy, 1 habilitacja, 4 doktoraty.

Konsekwencją awansów naukowych było uzyskanie przez Wydział Nauk Społecznych 
w 2009 r. uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauki o polityce (obroniono 
9 doktoratów z czego 4 dotyczyły absolwentów ocenianego kierunku „politologia”). Wydział



posiada także uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Koncepcja kształcenia wpisuje się w misję Uczelni mającą na celu pomnażanie kapitału 
intelektualnego służącego zrównoważonemu rozwojowi regionu i kraju przez tworzenie 
przyjaznych warunków do zdobywania i kreowania wiedzy. Należy odnotować, że Uczelnia 
w 2009 r. została „Liderem Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji”. Koncepcja ta 
zapewnia studentom osiąganie deklarowanych i właściwie określonych efektów kształcenia. 
W szczególności dotyczy to nabycia wiedzy i umiejętności zgodnych z europejskimi 
tendencjami kształcenia. Kompetencje absolwenta właściwie wiążą cele kształcenia, 
deskryptory wiedzy i umiejętności z programem studiów. Sylwetka absolwenta kierunku 
„politologia” precyzyjnie różnicuje poziomy kształcenia, kwalifikacje i zdobywaną wiedzę. 
Sylwetka i profile uwzględniają oczekiwania, jakie stawia się przed absolwentami, w tym 
w zakresie wiedzy politologicznej, dokonywania ocen i formułowania sądów o rzeczywistości 
kulturowej, w tym o ładzie społeczno-politycznym. Uwzględniają również specyfikę 
ocenianej jednostki oraz zapotrzebowanie lokalnego i krajowego rynku pracy. Oceniana 
jednostka przywiązuje dużą wagę do osiągania celów ukierunkowanych na uzyskanie 
zamierzonego profilu absolwenta. Wiedza i umiejętności absolwenta są weryfikowane 
poprzez egzaminy i zaliczenia semestralne. Dużą rolę w programie kształcenia przypisuje się 
przedmiotom specjalistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy regionalnej 
i lokalnej, np. takie przedmioty jak: „Historia polityczna i gospodarcza regionu warmińsko- 
mazurskiego”, „Region warmińsko-mazurski w stosunkach międzynarodowych”, 
„Euroregiony i współpraca transgraniczna”, „Lokalne grupy interesu w procesach 
decyzyjnych”, „Regionalne i lokalne elity władzy”. Przedmioty takie wnoszą nową jakość 
w treści programowe. Ponadto są one bardzo dobrze skorelowane z potencjałem kadrowo- 
dydaktycznym. Od roku akademickiego 2008/2009 na studiach drugiego stopnia 
wprowadzono cztery nowe specjalności: „Marketing polityczny i media”; „Międzynarodowe 
stosunki polityczne i gospodarcze”; „Rozwiązywanie konfliktów politycznych 
i społecznych”; „Samorząd terytorialny”. Specjalności te posiadają w dużej części unikatowe 
treści programowe.

Program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy, który stawia przed 
absolwentami wymóg przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczne zastosowania. Jednostka 
współpracuje z pracodawcami w zakresie doskonalenia programu studiów, realizacji praktyk 
studenckich oraz prowadzenia zajęć przez wykładowco w-praktyków, mających 
doświadczenie nie tylko dydaktyczne. Dodatkowo w programie studiów zaplanowano 
przedmioty niosące ze sobą naukę konkretnych umiejętności, wymaganych obecnie przez 
pracodawców. Dużą uwagę przywiązuje do indywidualizacji pracy dydaktycznej (IOS, ITS), 
także z osobami niepełnosprawnymi. Studenci podkreślali dużą dostępność wykładowców 
oraz bardzo dobre, partnerskie relacje z nauczycielami akademickimi. Integracji sprzyjają 
wspólne imprezy sportowe. Poza wyznaczonymi dyżurami dodatkowo każdy student może 
kontaktować się z nauczycielem akademickim w trybie indywidualnym, także za 
pośrednictwem Internetu (e-mail, skype, gg). Technologie informatyczne stosowane są 
w procesie dydaktycznym oraz przy obsłudze studentów (elektroniczny indeks). Trwają prace 
nad wprowadzeniem innowacyjnego kształcenia komplementarnego tzw. blended leaming. 
W Instytucie Nauk Politycznych, na Wydziale i w Uczelni przywiązuje się dużą wagę do 
właściwych warunków kształcenia studentów (Parlament Studentów RP przyznał UWM tytuł 
„Uczelni przyjaznej studentom” w 2004 i 2008 r.).

W procesie dydaktycznym stosuje się nowatorskie i innowacyjne metody kształcenia. 
Zwraca się uwagę na potrzebę aktywizowania studentów poprzez omawianie na zajęciach 
problemów i krytyczną analizę materiałów źródłowych. Wykłady i ćwiczenia należy ocenić 
bardzo pozytywnie zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym. Prowadzący
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zajęcia w trakcie hospitacji ujawnili wysoki profesjonalizm i doświadczenie dydaktyczne. 
Organizowane są wyjazdy edukacyjne studentów. Novum stanowią wyjazdy studyjne 
połączone z panelami dotyczącymi analizy politycznej, społecznej i kulturowej 
rzeczywistości regionu warmińsko-mazurskiego.

Na ocenianym kierunku studiów sprawnie funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia 
jakości kształcenia, w którym uwzględnia się m.in. monitoring efektów kształcenia 
studentów. Elementy wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia były na Uczelni 
wdrażane od grudnia 1999 r. Wówczas Senat przyjął uchwałę o powołaniu Uczelnianej 
Komisji Akredytacyjnej, a rok później uchwałę w sprawie wprowadzenia Uczelnianego 
Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia. W marcu 2003 r. pierwsza z uchwał została 
znowelizowana. Dokumenty te określały merytoryczno-organizacyjne podstawy 
wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia, który następnie wdrożono w życie. 
Odpowiedni zespół ds. doskonalenia jakości kształcenia został utworzony na poziomie 
Wydziału.

W dniu 5 października 2007 r. Władze Instytutu Nauk Politycznych podjęły decyzję 
o powołaniu Zespołu ds. zatwierdzania tytułów prac licencjackich i magisterskich, a 14 lutego 
2008 r. decyzję o powołaniu Zespołu ds. jakości kształcenia, w skład którego weszło pięciu 
pracowników naukowo-dydaktycznych. Zespół realizował nałożone na niego zadania 
(ankietyzacja, hospitacja zajęć, przegląd programów i planów studiów, wykonanie pensum 
dydaktycznego). Jakość kształcenia w ocenianej jednostce była także przedmiotem 
działalności Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Kolejne zmiany systemu jakości 
kształcenia miały miejsce 26 lutego 2010 r. Wówczas to Senat Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie przyjął Uchwałą w sprccwie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. W tym samym dniu Rektor podpisał Zarządzenie 
nr 10/2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości 
Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Ołsztynie. Wskazane dokumenty 
określają cele, zasady i organizację funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia 
jakości kształcenia w Uniwersytecie. Za wdrożenie i funkcjonowanie tego systemu 
odpowiada Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zakres i harmonogram 
działania, zasady oraz tryb powołania reguluje zarządzenie Rektora. Na mocy tego 
zarządzenia został powołany w ocenianej jednostce Zespół ds. Zapewnienia Jakości 
Kształcenia. W zakresie jego działalności znajduje się monitoring: struktury kwalifikacji 
absolwenta, programów i planów studiów, metod dydaktycznych i organizacji procesu 
kształcenia, indywidualizacji procesu kształcenia, praktyk zawodowych, zasad i procedur 
dyplomowania, spraw studenckich, okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych, 
oceny zajęć dydaktycznych przez studentów.

W wewnętrznym systemie jakości kształcenia jednostki prowadzącej oceniany kierunek 
studiów zwraca się dużą uwagę m.in. na dobór kadry w drodze konkursu i okresowe oceny jej 
dorobku naukowo-dydaktycznego. Systematycznie prowadzone są hospitacje zajęć na 
podstawie harmonogramów zatwierdzanych na początku roku akademickiego. Zespół ds. 
zatwierdzania tytułów prac dyplomowych monitoruje procedury dyplomowania. Ankietyzacja 
prowadzona jest w Instytucie systematycznie. Przeprowadzono ankietyzację roczników 
studiów 2003 -2008, 2004-2009, 2005-2007, 2006-2008 oraz 2006-2009. Studenci oceniali: 
program studiów, jakość wykładów i ćwiczeń, prowadzących zajęcia, poziom zajęć, sposób 
prowadzenia zajęć, rozkład zajęć, nabytą wiedzę teoretyczną oraz nabytą wiedzę praktyczną. 
Studenci sformułowali także uwagi dotyczące doskonalenia jakości kształcenia. Na podstawie 
ankiet sporządzono sprawozdania, w których wyszczególniono sumy ocen dotyczących 
konkretnych zapytań. Jednym z efektów przeprowadzonych ankietyzacji było powołanie w 
2008 r. Komisji ds. oceny jakości kształcenia, która w trakcie swojej działalności opracowała 
m.in. nowy wzór ankiety, skierowanej do studentów, oceniającej pracowników. Wyniki
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ankiet stanowią ważny instrument polityki kadrowej, brane są pod uwagę przy ocenach 
okresowych. Są one analizowane i omawiane na cyklicznych spotkaniach Władz Instytutu 
z pracownikami. W ten sposób ankietowanie staje się ważnym elementem jakości kształcenia. 
Taką rolę pełnią spotkania z opiekunami lat oraz samorządem studenckim w kontekście 
bieżących problemów dydaktycznych.

Prowadzący zajęcia każdorazowo we wrześniu składają programy nauczania 
poszczególnych przedmiotów. Są one analizowane przez kierownictwo Instytutu pod kątem 
standaryzacji, kompletności oferty (program, literatura uwzględniająca najnowsze 
opracowania i publikacje z zakresu wykładanej problematyki), prawidłowości i trafności 
zaprogramowanych metod dydaktycznych i kryteriów oceny studentów. Wczesne złożenie 
programów kształcenia umożliwia ich ocenę i ewentualną korektę jeszcze przed 
rozpoczęciem nauki. Programy nauczania są ułożone według jednego wzoru, zgodnie 
z zaleceniami PKA. Wczesna ocena oferty programowej wdrażanej w Instytucie pozwala też 
upewnić się, że osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia jest możliwe. W roku 
akademickim 2009/2010 do sylabusów wprowadzono rubrykę „przedmioty wprowadzające 
i wymagania wstępne”, co w dużym stopniu ułatwiło przygotowanie szczegółowych treści 
programowych, wykluczając dublowanie się tych samych treści w różnych przedmiotach. 
Programy nauczania na kierunku „politologia” podlegają systematycznym przeglądom 
i modyfikacjom, a weryfikacja sylabusów odbywa się co roku. Szczegółowe sylabusy zostały 
także przygotowane z przedmiotów prowadzonych w języku angielskim.

Bardzo dobrze zorganizowany jest proces dyplomowania. Od 2007 r. funkcjonuje 
Zespół ds. zatwierdzania tytułów prac licencjackich i magisterskich na kierunku „politologia”, 
który dba o poziom prac, przeciwdziała ewentualnemu popełnianiu plagiatów oraz sprawdza 
tytuły prac magisterskich i licencjackich, aby nie pokrywały się oraz ich tytuły i treść były 
zgodne z kierunkiem kształcenia. Ponadto Zarządzeniem Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2009 r. wprowadzono procedurę 
antyplagiatową do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów. Tematyka prac 
dyplomowych wpisuje się we współczesne wyzwania politologii, a ich poziom merytoryczny 
należy uznać za bardzo wysoki (dotyczy to prac licencjackich i magisterskich). Prace 
dyplomowe ukazują wiedzę, samodzielność analityczną oraz umiejętność formułowania 
własnych sądów przez studentów. Prace dyplomowe są nagradzane na poziomie 
ogólnokraj owym.

Działania Władz Uczelni, Wydziału i Instytutu na rzecz doskonalenia jakości 
kształcenia są wpierane inicjatywą Samorządu Studenckiego dotyczącą corocznej organizacji 
konkursu pt. „Najlepszy Belfer”, w którym studenci wybierają najlepszych wykładowców 
(w latach 2005-2009 na Wydziale Nauk Społecznych - wcześniej Nauk Społecznych i Sztuki) 
zwyciężał pracownik Instytutu Nauk Politycznych. W Instytucie i na Wydziale sprawnie 
funkcjonuje system przepływu informacji o procesie dydaktycznym, również powszechnie 
dostępna jest obiektywna informacja o kierunku studiów, warunkach studiowania, 
regulaminach przyznawania pomocy materialnej. Upowszechnianiu informacji o ofercie 
dydaktycznej służą także wydawane przez Instytut materiały promocyjne oraz systematycznie 
aktualizowana jego strona internetowa także w języku angielskim).

Wydział i Instytut uczestniczą w działaniach mających na celu umiędzynarodowienie 
kształcenia. Od kilku lat w programie nauczania posiadają bogatą ofertę przedmiotów 
prowadzonych w językach angielskim i niemieckim, m.in. w roku akademickim 2010/2011 
były to takie przedmioty jak: „Historię najnowszą”, „Partie i systemy partyjne”, „Konflikty 
międzynarodowe”, „Antropologia polityczna”, „Psychologia społeczna”, „Ekologia 
w stosunkach międzynarodowych”, „Etyka i polityka”, „Socjologia polityki”. Poza tym 
przygotowano i realizowano ofertę kształcenia - z 10 przedmiotów w języku angielskim dla
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studentów kierunków „prawo” i „administracja”. Dla studentów kierunku „politologia” 
w każdym roku akademickim zajęcia prowadzi wykładowca z zagranicy.

Wymiar edukacyjny mają także inne inicjatywy Instytutu. Organizuje on okręgową 
olimpiadę Wiedzy o Polsce i Swiecie Współczesnym, od 2008 r. konkursy skierowane do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego (Konkurs Wiedzy
0 Regionie Warmińsko-Mazurskim pod patronatem wojewody; Konkurs politologiczny pod 
patronatem Rektora). Celem konkursów jest rozwijanie kultury politycznej, postaw 
prospołecznych, przysposobienie do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa, 
pogłębianie wiedzy o regionie, a zwłaszcza kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na 
poziomie środowisk szkolnych. W organizację olimpiady i konkursów zaangażowani są 
studenci. Instytut przy poparciu władz Wydziału organizuje bezpłatne kursy przygotowawcze 
do matury z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” dla uczniów regionu warmińsko- 
mazurskiego.

Pozytywnym elementem wpływającym na proces dydaktyczny jest dostęp do bogatych 
księgozbiorów, w tym elektronicznych baz danych Biblioteki Uniwersyteckiej, a także 
Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Biblioteki Instytutu Nauk Politycznych (posiada 
specjalistyczne zasoby biblioteczne).

Działalność naukowa, aktywność w środowisku krajowym i zagranicznym politologów
1 inicjatywy oraz kontakty z lokalnym otoczeniem (samorząd terytorialny, organizacje 
pozarządowe) to mocne atuty Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko- 
Mazurskiego w Olsztynie. Podsumowując, Instytut i Wydział są jednostkami wnoszącymi 
liczący się wkład na rzecz regionu i kraju w sferze kształcenia profesjonalnych kadr 
politologicznych oraz edukacji proobywatelskiej.

Kształcenie prowadzone jest ściśle w powiązaniu z badaniami naukowymi oraz 
naukową i dydaktyczną współpracą międzynarodową. Oceniany kierunek prowadzony jest 
przez jednostkę bardzo aktywną naukowo. Badania naukowe związane są z zakresem 
kształcenia na kierunku „politologia” i służą doskonaleniu procesu dydaktycznego. Instytut 
prowadzi badania naukowe w zakresie „politologii” oraz dziedzin nauki związanych 
z ocenianym kierunkiem. W latach 2005-2009 jednostka organizacyjna realizowała cztery 
tematy badawcze: Kwestie społeczne i polityczne a megatrendy rozwojowe współczesnego 
świata -  badania statutowe; Dylematy funkcjonowania współczesnych demokracji -  
konsolidacja czy kryzys?; Metodologia i teoria polityki -  aplikacje w rzeczywistości 
społeczno-politycznej; Unia Europejska -  retrospektywa i perspektywy rozwoju. Badania 
naukowe ogniskują się też wokół kwestii regionalnych i lokalnych. Na podkreślenie zasługuje 
współpraca naukowo-edukacyjna z instytucjami samorządu terytorialnego. Wiele 
prowadzonych badań ma charakter zespołowy. Poszerza się politologiczną perspektywę 
badawczą o ujęcia interdyscyplinarne i hybrydyczne, a co najważniejsze Instytut badania te 
prowadzi we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami. Pracownicy Instytutu 
wykazują ponadprzeciętną aktywność w aplikowaniu o granty badawcze, w tym 
międzynarodowe. Na podkreślenie zasługuje współpraca młodych pracowników Instytutu ze 
studentami, która owocuje wspólnymi badaniami oraz publikacjami.

Uzyskane rezultaty świadczą o imponującej dynamice rozwoju naukowego Instytutu, 
bacząc na jego stan zaplecza kadrowego, materialnego i finansowego. Instytut Nauk 
Politycznych wchodzący w skład Wydziału Nauk Społecznych nie podlegał oddzielnej ocenie 
parametrycznej. Rada Nauki przyznała Wydziałowi Nauk Społecznych kategorię II (B). 
Artykuły i recenzje autorstwa pracowników Instytutu publikowane są w uznanych 
periodykach krajowych i zagranicznych.

Dorobek naukowy pracowników oceniaj jednostki, zarówno pod względem ilościowym, 
jak i jakościowym zasługuje na uznanie: Dorobek ten obejmuje:
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• Monografie lub rozdziały w monografiach*: 2007 -  85 (8), 2008 -  89 (6), 2009/2010 
-  127 (45);

• Publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej: 2008 -  2;
• Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym: 

2007 -  14 (4), 2008 -  32 (3), 2009/2010 -  73 (15);
• Publikacje w recenzowanych czasopismach o zasięgu lokalnym: 2007 -  13, 2008 -  8, 

2009/2010- 12(8);*
Od 2004 r. Instytut Nauk Politycznych publikuje efekty badań naukowych pracowników 

m.in. w ramach serii wydawniczej pt. „Forum Politologiczne”. Pod takim tytułem ukazało 
dotychczas się 12 tomów. Od 2009 r. Instytut rozpoczął wydawanie kolejnej serii pt. Studia 
Politologiczne” (2 tomy). Łamy obu serii są otwarte także dla studentów oraz naukowców 
z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Łączy je problematyka pozostająca 
w zainteresowaniu politologii. Serie te mają realizować zarówno cele badawcze, jak 
i dydaktyczne. Adresatem tomów są także studenci. Tomy serii edytorskich stanowić mają 
ważne uzupełnienie wiedzy podręcznikowej studentów „politologii”, „stosunków 
międzynarodowych” oraz kierunków pokrewnych.

Corocznie Instytut jest organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji 
naukowych o tematyce politologicznej. Wśród nich szczególnie dużym zainteresowaniem 
środowiska naukowego cieszą się te, które odbywają się w ramach cyklu „Dni Afryki” (od 
2009 r. Naukowych Spotkań z Afryką). Skupiają one badaczy problemów tego kontynentu -  
oceniana jednostka jest w Polsce niewątpliwie liderem badań affykanistycznych. Instytut jako 
jedyny w Polsce i jako jeden z niewielu ośrodków naukowych w świecie realizuje badania 
politologiczne dotyczące rzeczywistości społeczno-politycznej Obwodu Kaliningradzkiego 
FR oraz współpracy tego podmiotu Federacji Rosyjskiej z państwami i organizacjami 
międzynarodowymi, także w wymiarze transgranicznym. Dorobek naukowy w tym zakresie 
ma charakter ponadkrajowy. Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w życiu naukowym. 
W okresie od 2005 do 2009 r. pracownicy Instytutu brali czynny udział w 33 konferencjach 
zagranicznych, w tym światowych kongresach politologicznych (m.in. Litwa, Holandia, 
Ukraina, Austria, Niemcy, Włochy, Łotwa, Grecja, Rosja, Belgia, Wielka Brytania i Chile) 
oraz 220 krajowych.

Efekty prowadzonych badań służą procesowi dydaktycznemu, czego przykładem są 
m.in. publikacje w formie leksykonów, skryptów czy podręczników (Mały Słownik 
Politologii, Toruń 2007; Podstawowe kategorie polityki, Olsztyn 2005, Teoria współczesnych 
systemów politycznych. Skrypt uniwersytecki, Olsztyn 2009; Współczesne systemy 
polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata (podręcznik 
akademicki),Olsztyn 2007; System wyborczy do Sejmu i Senatu RP, Warszawa 2004). 
Publikacje te są lekturami obowiązującymi na liczących się uniwersytetach w Polsce.

Współpraca międzynarodowa stanowi istotny element budowy oferty dydaktycznej 
i badawczej. Obejmuje ona kontakty z uniwersytetami z całego świata, m. in. Stanów 
Zjednoczonych, Izraela, Niemiec, Rosji, RPA i Ukrainy. Warto wskazać także podjęte 
ostatnio współdziałanie z Uniwersytetami w Bari (Włochy) i w Walencji (Hiszpania). 
Szczególnego znaczenia nabiera współpraca z uniwersytetem w Kaliningradzie, w tym 
wspólne międzynarodowe programy badawcze oraz kontakty magistrantów i doktorantów. 
Z inicjatywy Instytutu Uczelnia w 2010 r. podpisała umowę o współpracy z Obwodową 
Komisją Wyborczą w Kaliningradzie w zakresie edukacji politycznej. Instytut od 
października 2007 r. bierze udział w międzynarodowym programie Jean Monnet Project 
będącym jedną z części Lifelong Leaming Programme, realizowanego przez Wspólnotę

* w nawiasach podano publikacje złożone do druku oraz w druku.
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Europejską w krajach członkowskich, kandydujących, stowarzyszonych i niektórych innych 
(również poza Europą). Program ma charakter dydaktyczno-naukowy.

Instytut Nauk Politycznych jest członkiem dwóch międzynarodowych stowarzyszeń 
politologicznych: The International Political Science Association (IPSA) oraz The European 
Consortium for Political Research (ECPR). Członkostwo w tym ostatnim stowarzyszeniu 
daje możliwość udziału studentów i młodych pracowników w szkołach letnich prowadzonych 
przez najlepszych naukowców. Ponadto na podkreślenie zasługuje członkostwo pracowników 
w licznych stowarzyszeniach naukowych, w tym zagranicznych.

Przy Instytucie działa Klub Polityczny. Głównym celem działalności Klubu 
Politycznego jest poszerzanie wiedzy studentów i pracowników oraz możliwość konfrontacji 
poglądów z wybitnymi postaciami ze świata nauki i polityki, także z zagranicy (do 2009 r. - 
24 gości).

Na szczególne wyróżnienie zasługuje aktywność naukowa studentów realizowana 
przede wszystkim poprzez Koło Naukowe Politologów. W roku akademickim 2008/2009 
zostało ono wyróżnione jako jedna z najprężniej działających organizacji studenckich 
w Uczelni. Do głównych przedsięwzięć Koła należy organizacja corocznej konferencji 
naukowej pod nazwą Ogólnopolskie Studenckie Forum Naukowe. Przedstawione podczas 
konferencji referaty są publikowane w formie Zeszytów Naukowych. Koło organizuje 
również cykliczne „debaty oksfordzkie” i spotkania panelowe oraz zaprasza znane osobistości 
polskiego życia politycznego. Studenci „politologii” wydają własne pismo -  „Lub 
czasopismo” będące miejscem prezentacji ich poglądów na temat otaczającej rzeczywistości 
politycznej. Władze Uczelni zapewniają niezbędne środki finansowe oraz pomoc 
merytoryczną przy realizowanych projektach. Studenci mają możliwość udziału w pracach 
badawczych prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Dodatkowo studenci korzystają 
z możliwości prezentowania swoich artykułów w publikacjach wydawanych przez Instytut. 
Uczestniczą również w konferencjach naukowych organizowanych w jednostkach naukowych 
w całej Polsce. Działalność koła naukowego należy ocenić bardzo wysoko. Rozwija się też 
studencka współpraca międzynarodowa odbywająca się w ramach programów 
Socrates/Erasmus. Na kierunku „politologia” studiowali studenci z Niemiec, Rosji, Ukrainy, 
Hiszpanii, Turcji i Malty. Podsumowując, na kierunku „politologia” realizuje się zasadę 
edukacja poprzez naukę, co przekłada się na wspólne przedsięwzięcia badawcze oraz wspólne 
publikacje naukowe pracowników i studentów.

Koncepcję łączenia aspektów naukowych i dydaktycznych realizuje się także w ramach 
niestacjonarnych studiów III stopnia w zakresie nauk o polityce uruchomionych w roku 
akademickim 20010/20011 (znaczną część studentów stanowią absolwenci „politologii”).

Uczelnia aktywnie uczestniczy w procesie kulturotwórczym; funkcjonują w niej liczne 
agendy kulturalne i sportowe (m.in. chór, teatr studencki, agencja fotograficzna, redakcja 
gazety uniwersyteckiej i in.), za pośrednictwem których promuje się współczesne wartości 
życia kulturowego, a w tym z zakresu postaw i zachowań obywatelskich. Są one 
ukierunkowane na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości regionalnej. 
Studenci posiadają bardzo dobre warunki bytowe, jakie stwarza kampus uniwersytecki 
w Kortowie.

Proces dydaktyczny realizowany jest przy dużym zaangażowaniu władz Instytutu 
w proces doskonalenia jakości kształcenia. Do jego atutów należą zakres i efekty badań 
naukowych na wysokim poziomie, które są wykorzystywane w dydaktyce, poziom 
umiędzynarodowienia badań naukowych, dynamika awansu młodych pracowników nauki, 
organizacja toku studiów, wysoki poziom zajęć dydaktycznych, co potwierdziły hospitacje 
i opinie studentów, bardzo dobre relacje kadry ze studentami, bogata oferta kształcenia
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specjalistycznego, procedura dyplomowania oraz poziom prac dyplomowych, aktywność 
studenckiego ruchu naukowego, inicjatywy na rzecz otoczenia, oraz aktywność w życiu 
naukowym krajowego środowiska politologicznego.

§3

Następna ocena jakości kształcenia na kierunku „politologia” w wymienionej w § 1 jednostce 
powinna nastąpić w roku akademickim 2019/2020.

§4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały.

§5

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:
1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
2. Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY 
POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJa w

^M arek Rocki
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