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Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Stosunki
międzynarododwe II stopnia.
Nazwa kierunku studiów i Stosunki międzynarodowe
kod programu wg USOS
WP-SM-N-2
WP-SMZ-2
Poziom kształcenia
studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia
Ogólnoakademicki
Forma studiów
stacjonarne/niestacjonarne
Tytuł
zawodowy
Licencjat
uzyskiwany
przez
Obszar/-y kształcenia
obszar nauk społecznych
Dziedzina nauki i dyscyplina dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa – nauki o polityce (ok.
naukowa
70%); dziedzina nauk prawnych, dyscyplina naukowa – prawo (ok. 30%)
Różnice w stosunku do
innych
programów
o
podobnie zdefiniowanych
celach
i
efektach
kształcenia prowadzonych
na uczelni
Liczba punktów ECTS
konieczna dla uzyskania
Tabela odniesień
efektów
kierunkowych
do
efektów
obszarowych

brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni

120 pkt. ECTS
Symbol

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie
do
efektów kształcenia
w
obszarze
kształcenia
w
zakresie
nauk
społecznych
i
humanistycznych

Wiedza
SM2_W01 ma rozszerzoną wiedzę o stosunkach S2A_W01
międzynarodowych i ich relacjach do dziedzin
naukowych
ekonomicznych/prawnych/społecznych
SM2_W02 ma rozszerzoną wiedzę o stosunkach S2A_W01
międzynarodowych i ich relacjach doprocesów
globalizacji
i
regionalizacji
oraz
międzynarodowej polityki społecznej
SM2_W03 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk S2A_W01
prawnych, w szczególności ochrony praw
człowieka,
międzynarodowego
prawa
gospodarczego oraz prawa gospodarczego UE,
właściwych
dla
kierunku
Stosunki
Międzynarodowe
SM2_W04 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu polityki S2A_W01
zagranicznej
wybranych
państw
oraz
stosunków międzynarodowych w Europie
Środkowo-Wschodniej

SM2_W05 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach S2A_W02
struktur i instytucji międzynarodowych, w tym
pogłębioną w odniesieniu do regionalnych
organizacji
integracyjnych oraz strategii
bezpieczeństwa NATO
SM2_W06 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między S2A_W03
strukturami i instytucjami gospodarczymi w
skali
krajowej,
międzynarodowej
i
międzykulturowej,
w
tym
o
międzynarodowym prawie gospodarczym,
prawie gospodarczym UE oraz finansach i
inwestycjach międzynarodowych
SM2_W07 ma wiedzę o różnych rodzajach więzi S2A_W04
występujących
w
stosunkach
międzynarodowych, a także pogłębioną wiedzę
w
zakresie
regionalnych
organizacji
integracyjnych
oraz
globalizacji
i
regionalizacji
SM2_W08 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku w zakresie S2A_W05
stosunków międzynarodowych, a szczególnie
w odniesieniu do międzynarodowej ochrony
praw człowieka oraz międzynarodowej
ochrony cudzoziemców i uchodźców
SM2_W09 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i S2A_W06
narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz modelowania struktur i procesów
międzynarodowych, a także identyfikowania
występujących prawidłowości, na bazie
prognozowania i gier symulacyjnych oraz
teorii stosunków międzynarodowych
SM2_W10 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach S2A_W07
etycznych
w
zakresie
stosunków
międzynarodowych, w tym o ich źródłach,
naturze, zmianach i sposobach działania
SM2_W11 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w S2A_W08
stosunkach
międzynarodowych,
w
szczególności w zakresie gospodarki, handlu i
finansów, o przyczynach, przebiegu, skali i
konsekwencjach tych zmian
SM2_W12 ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w S2A_W08
stosunkach międzynarodowych oraz o
przyczynach,
przebiegu,
skali
i
konsekwencjach tych zmian, w szczególności
poprzez znajomość teorii
stosunków
międzynarodowych oraz prognozowania i
symulacji międzynarodowych

SM2_W13 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat S2A_W09
procesów
zmian
w
stosunkach
międzynarodowych, w szczególności w
zakresie polityki zagranicznej wybranych
państw oraz o przyczynach, przebiegu, skali i
konsekwencjach tych zmian także w ujęciu
historycznym
SM2_W14 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu S2A_W10
ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego oraz zarządzania zasobami
własności intelektualnej, w stopniu właściwym
dla kierunku stosunki międzynarodowe
SM2_W15 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form S2A_W11
indywidualnej
przedsiębiorczości,
z
wykorzystaniem wiedzy z zakresu stosunków
międzynarodowych
SM2_W16 ma
pogłębioną
wiedzę
o
specyfice H2A_W01
przedmiotowej i metodologicznej nauk
humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać
i
twórczo
stosować
w
działalności
profesjonalnej
SM2_W17 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury H2A_W10
i orientację
we
współczesnym
życiu
kulturalnym
Umiejętności
SM2_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać S2A_U01
zjawiska polityczne/prawne oraz ich wzajemne
relacje
w
zakresie
stosunków
międzynarodowych
SM2_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do S2A_U02
opisu i analizowania procesów i zjawisk
politycznych/prawnych w zakresie stosunków
międzynarodowych oraz potrafi formułować
własne opinie i krytycznie dobierać
odpowiednie dane i metody
SM2_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i S2A_U03
przebieg
procesów
i
zjawisk
międzynarodowych
w
odniesieniu
do
czynników
religijnych
i
etycznych,
formułować własne opinie na ten temat,
stawiać proste hipotezy badawcze i je
weryfikować
SM2_U04 potrafi prognozować i modelować złożone S2A_U04
procesy z wykorzystaniem właściwych dla
stosunków międzynarodowych narzędzi i
metod, zwłaszcza w zakresie prognozowania i
symulacji
oraz
teorii
stosunków
międzynarodowych
SM2_U05 sprawnie
posługuje
się
systemami S2A_U05
normatywnymi oraz wybranymi normami i
regułami z zakresu prawa międzynarodowego i
prawa UE w celu rozwiązywania konkretnych
problemów

SM2_U06 sprawnie posługuje się wiedzą na temat S2A_U05
ochrony praw człowieka w stosunkach
międzynarodowych
SM2_U07 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej S2A_U06
wiedzy w relacjach z innymi uczestnikami
stosunków międzynarodowych, rozszerzoną o
krytyczną analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy
SM2_U08 posiada
umiejętność
samodzielnego S2A_U07
proponowania
sposobów
rozwiązania
konkretnego problemu w polityce zagranicznej
i stosunkach międzynarodowych oraz umie
uzasadnić wybór optymalnego rozstrzygnięcia
SM2_U09 posiada umiejętność rozumienia, analizowania S2A_U08
wybranych zjawisk i procesów społecznych w
zakresie
stosunków
międzynarodowych,
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej
teoretycznie
oceny
tych
zjawisk
z
zastosowaniem metody badawczej
SM2_U10 posiada umiejętność przygotowania różnych S2A_U09
prac pisemnych w języku polskim lub obcym
dotyczących wybranych zdarzeń i procesów
zachodzących w polityce zagranicznej oraz
stosunkach międzynarodowych
SM2_U11

posiada umiejętność przygotowania wystąpień
ustnych w języku polskim lub obcym
dotyczących wybranych zdarzeń i procesów
zachodzących w polityce zagranicznej oraz
stosunkach międzynarodowych
SM2_U12 posiada umiejętności językowe zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, a w szczególności: posiada
pogłębioną umiejętność porozumiewania się z
wykorzystaniem ró nych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w swojej
dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej
dziedzinie wśród niespecjalistów; posiada
pogłębioną umiejętność pisania tekstów
przydatnych w pracy akademickiej, jak na
przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł;
potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić
prezentację ustną przedstawiając swój pogląd
w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz
podając argumenty za i przeciw; potrafi
poprowadzić
i
podsumować
dyskusję
motywując uczestników do aktywności i
ustosunkowując się do wyra anych opinii;
potrafi inspirować i organizować proces
uczenia się innych osób

S2A_U10

S2A_U09
S2A_U10
S2A_U11

SM2_U13 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, H2A_U01
selekcjonować i integrować informację z
wykorzystaniem
różnych
źródeł
oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy
Kompetencje społeczne
SM2_K01 rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji S2A_K01
wiedzy o stosunkach międzynarodowych przez
całe życie; potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się u innych osób
SM2_K02 potrafi pracować zespołowo w środowisku S2A_K02
międzynarodowym
i
wielokulturowym
przyjmując w grupie różne role
SM2_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety S2A_K03
związane z rozwiązywaniem zadań z zakresu
analizy, wyjaśniania i prognozowania zdarzeń
w sferze stosunków międzynarodowych
służące realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania

SM2_K04

prawidłowo rozpoznaje problemy związane ze S2A_K04
zjawiskami zachodzącymi w stosunkach
międzynarodowych
związane
z
pracą
zawodową, ma świadomość znaczenia
zachowania się w sposób profesjonalny

SM2_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów S2A_K05
z zakresu stosunków międzynarodowych i
potrafi przewidywać wieloaspektowe skutki
swojej działalności

Objaśnienie oznaczeń:
A

- profil ogólnoakademicki

1

- studia drugiego stopnia

K (przed podkreślnikiem)

- kierunkowe efekty kształcenia

W (po podkreślniku)

- kategoria wiedzy

U (po podkreślniku)

- kategoria umiejętności

K (po podkreślniku)

- kategoria kompetencji społecznych

S

- efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk
społecznych

H

- efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych

01, 02, 03 i kolejne

- numer efektu kształcenia

