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МП "Політологія"
Сертифікатної програми
«Європейські студії»

Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма Магістр
Спеціальні положення про
визнання
попереднього навчання
(формального, неформального, неофіційного)
Немає
Профіль програми
Програма розрахована на студентів, які прагнуть ознайомитись із політичними
відносинами між акторами та інститутами на місцевому, національному та
регіональному рівні (politics, policy, polity) в Європі, процесом європейської інтеграції,
його впливом на владні відносини, урядування, політичні інститути, а також
політичною природою Європейського Союзу та його політиками у різних сферах.
Ключові результати навчання
Загальні компетентності:
ЗК01. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК03. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК05. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. ЗК06.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської
діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її
сучасні інтерпретації.
СК02. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів на місцевому,
національному та регіональному рівні (politics, policy, polity) в Європі.
СК03. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи,
інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у державах Європи та на
рівні Європейського Союзу.
СК04. Спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну політичну
теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного аналізу до
політичних процесів в Європі.

СК05. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації
та аналізу політики на різних рівнях в Європі.
СК06. Спроможність
ефективно виконувати політико-організаційні,
експертноаналітичні та консультаційні функції на національному та європейському рівні.
СК07. Здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на
національному, так і європейському рівнях.
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