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            Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 32 Rady WPiSM z dnia 14.04.2015 

 

P r o g r a m   s t u d i ó w 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

Kierunek studiów: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu 
kształcenia  a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia)  

Stosunki międzynarodowe 

Poziom kształcenia: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych (S), pewne nieuniknione 
powiązania z obszarem nauk humanistycznych (H) 

Forma studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 
odpowiadających poziomowi studiów:  

120 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 960 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister stosunków międzynarodowych 

Specjalizacje: 
1) Dyplomatyczno-konsularna 
2) Europa Środkowa i Wschodnia 
3) Unia Europejska 
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4) Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji 
kształcenia przez absolwentów kierunku: 

Absolwent studiów magisterskich kierunku stosunki międzynarodowe 
posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – 
interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, 
społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków 
międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych 
i gospodarczych. Absolwent posiada również umiejętności analityczne i 
metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach 
wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma 
wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. 

Ponadto, Absolwent jest przygotowany - w zależności od wybranej 
specjalizacji - do podjęcia pracy m.in. w  instytucjach i przedsiębiorstwach 
związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach 
międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z 
polityką zagraniczną i gospodarczą, placówkach dyplomatycznych i 
konsularnych. 

Co więcej, Absolwent rozumie konieczność ustawicznego kształcenia i 
rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań 
badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia 
(doktoranckich). 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią UMK: 

Przedstawiany Kierunek studiów stanowi jeden z elementów szerokiej oferty 
Uniwersytetu, pozwalającej na umacnianie jego pozycji pośród kluczowych 
polskich uczelni wyższych (pkt B.1.1.*). Co więcej, Program ten wpisuje się w 
ideę Procesu Bolońskiego (pkt B.1.4.*), a Studenci mają możliwość 
uczestnictwa w międzynarodowych programach stypendialnych (pkt B.1.2. i 
B.1.3.*). Program przyczynia się również do rozszerzania centralnie tworzonej 
oferty zajęć fakultatywnych (pkt B.3.1.*). 
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*Strategia Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-
2020 (Uchwała Senatu UMK nr 59 z 2011 roku). 

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz 
w procesie  przygotowania i udoskonalania programu studiów 
uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności 
studentów, absolwentów, pracodawców: 

Przedstawiany Program studiów dla kierunku Stosunki międzynarodowe (s2 
stacjonarne) był wielokrotnie udoskonalany. Po pierwsze, zmiany 
konsultowano z pracownikami naukowo-dydaktycznymi prowadzącymi 
zajęcia na tym kierunku, w tym wchodzącymi w skład minimum kadrowego. 
Ponadto, przy wprowadzaniu zmian pod uwagę brano, i tu po drugie, opinie 
studentów (wszystkich roczników) wyrażane w ankietach w systemie USOS 
oraz w trakcie spotkań z pełnomocnikiem Dziekana ds. dydaktycznych na tym 
kierunku. Wreszcie, tu po trzecie, uwzględniono uwagi interesariuszy 
zewnętrznych. Modyfikowany Program za każdym razem zyskać musiał 
również akceptację Rady Wydziału. 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 
zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne podane zostały na stronie głównej 
Uniwersytetu. Niezbędnym minimum jest tytuł zawodowy licencjata 
(optymalnie stosunków międzynarodowych lub politologii) oraz 
zainteresowania dotyczące szeroko rozumianych nauk o polityce (zwłaszcza 
międzynarodowej). 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efekty kształcenia 

Moduły kształcenia Przedmioty 
Liczba 

punktów 
ECTS 

Charakter zajęć 
obligatoryjny/ 
fakultatywny 

Przynależność do 
obszaru kształcenia 

(w przypadku 
przyporządkowania 
kierunku do więcej 
niż jednego obszaru 

kształcenia) 

Zakładane 
efekty 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
zakładanych efektów 

kształcenia 
osiąganych przez 

studenta 
 

Moduł kształcenia I: 
podstawowy 

Ekonomia rozwoju 3 obligatoryjny S WIEDZA: 
Zna na poziomie 
rozszerzonym 
terminologię 
używaną w 
dziedzinach nauki, 
w ramach których 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 
zaliczenie na ocenę, 

Globalizacja i 
regionalizacja 

4 obligatoryjny S 
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są prowadzone 
badania nad 
stosunkami 
międzynarodowymi
. Zna dorobek 
współczesnej 
ekonomii w zakresie 
badania przyczyn i 
przejawów 
zacofania 
ekonomiczno-
społecznego. Ma 
uporządkowaną 
wiedzę o procesach 
globalizacji i 
regionalizacji.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Wyszukuje, 
selekcjonuje, ocenia 
i przetwarza 
informacje ze 
źródeł pisanych i 
elektronicznych 
oraz interpretuje je 
z punktu widzenia 
problemów 
stosunków 
międzynarodowych. 
Wykorzystuje 
wiedzę teoretyczną 
z zakresu dyscyplin 
dla opisu i analizy 
problemów 
międzynarodowych. 
Potrafi w sposób 
spójny i przejrzysty 
wypowiadać się 
ustnie, w języku 
polskim i obcym,  o 
zagadnieniach 

egzamin 
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stanowiących 
przedmiot 
zainteresowania 
stosunków 
międzynarodowych. 
Opisuje i krytycznie 
analizuje działania 
państw, organizacji 
międzynarodowych 
i innych 
uczestników 
stosunków 
międzynarodowych 
w kwestiach 
społecznych i 
gospodarczych, a 
także wskazuje 
związki 
przyczynowo-
skutkowe między 
nimi, dokonuje ich 
analizy i 
interpretacji.  
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Ma pogłębioną 
świadomość 
poziomu swojej 
wiedzy i 
umiejętności, 
rozumie potrzebę 
ciągłego rozwoju 
osobistego i 
zawodowego. 

Moduł kształcenia II: 
kierunkowy 

Teoria stosunków 
międzynarodowych 

5 obligatoryjny S 
WIEDZA: 
Zna terminologię i 
metodologię SM. 
Dysponuje 
pogłębioną wiedzą 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 

Prognozowanie i 
symulacje 

7 obligatoryjny S 
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międzynarodowe o prognozowaniu w 
obszarze stosunków 
międzynarodowych. 
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Potrafi prowadzić 
badania nad 
stosunkami 
międzynarodowymi
. Rozumie i 
interpretuje treści 
debat dotyczących 
stosunków 
międzynarodowych. 
Rozumie znaczenia 
paradygmatów. 
Interpretuje 
politykę zagraniczną 
państw i organizacji 
międzynawowych, 
w tym UE i III RP w 
kategoriach 
ogólnych i 
cząstkowych. 
Potrafi 
prognozować 
procesy polityczne, 
gospodarcze, 
społeczne i w 
kwestiach 
bezpieczeństwa, 
zachodzące w 
obszarze stosunków 
międzynarodowych. 
Zna i rozumie 
zagrożenia 
asymetryczne dla 
bezpieczeństwa 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowych.  

zaliczenie na ocenę, 
egzamin Relacje zewnętrzne 

Unii Europejskiej 
4 obligatoryjny S 

Partnerzy strategiczni 
III RP 

4 obligatoryjny S 

Państwa upadłe i 
konflikty asymetryczne 
w XX i XXI wieku 

3 obligatoryjny S 
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KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Jest otwarty na 
nowe idee i gotów 
do weryfikacji 
swoich przekonań 
w świetle nowych 
informacji i 
argumentów. 

Moduł kształcenia III: 
polityki 
międzynarodowe 

Międzynarodowa 
ochrona praw 
człowieka 

7 obligatoryjny S 

WIEDZA: 
Zna 
międzynarodowe 
problemy ochrony 
praw człowieka, 
ochrony 
środowiska, 
społeczne oraz 
bezpieczeństwa, w 
tym także cele tych 
polityk oraz 
podmioty i 
instytucje za nie 
odpowiedzialne na 
arenie 
międzynarodowej.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Wykorzystuje 
wiedzę teoretyczną 
z zakresu dyscyplin, 
w ramach których 
prowadzone są 
badania nad 
stosunkami 
międzynarodowymi
, dla opisu i analizy 
problemów 
międzynarodowych. 
Potrafi biegle 
wypowiadać się 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 
referaty, prace 
pisemne, zaliczenie na 
ocenę, egzamin 

Międzynarodowa 
ochrona środowiska 

5 obligatoryjny S 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

5 obligatoryjny S 
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ustnie i pisemnie o 
różnych aspektach 
polityk 
międzynarodowych. 
Opisuje i krytycznie 
analizuje działania 
państw i organizacji 
międzynarodowych. 
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Jest otwarty na 
nowe idee i gotów 
do weryfikacji 
swoich przekonań 
w świetle nowych 
informacji i 
argumentów. 

Moduł kształcenia IV: 
ekonomiczny 

Międzynarodowe rynki 
finansowe 

4 obligatoryjny S 
WIEDZA: 
Student definiuje 
podstawowe 
pojęcia z zakresu 
rynku finansowego 
transakcji 
gospodarczych.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Opisuje rządzące 
nim mechanizmy 
gospodarcze i 
wyjaśnia relacje 
przyczynowo-
skutkowe zjawisk i 
operacji. Analizuje i 
porównuje 
wskaźniki 
gospodarcze. 
Ocenia wpływ 
rynków 
finansowych na 
gospodarkę. 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 
zaliczenie na ocenę, 
egzamin 

Międzynarodowe 
transakcje 
gospodarcze 

4 obligatoryjny S 

Prawo gospodarcze 
Unii Europejskiej 

5 obligatoryjny S 
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Formułuje własne 
poglądy 
ekonomiczne. 
Interpretuje i 
stosuje przepisy 
prawa unijnego w 
zakresie swobód 
wspólnego rynku. 
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Jest otwarty na 
nowe idee i gotów 
do weryfikacji 
swoich przekonań 
w świetle nowych 
informacji i 
argumentów. 

 
 
Moduł kształcenia V: 
praca naukowa 

 
 
Seminarium 
magisterskie 
 

 
 

20 

 
 

fakultatywny 

 
 

S 

 
 
WIEDZA: 
Ma pogłębioną 
wiedzę o 
terminologii , 
specyfice 
przedmiotowej i 
metodologicznej 
stosunków 
międzynarodowych 
ich 
interdyscyplinarny
m charakterze oraz 
powiązaniach z 
innymi dyscyplinami 
naukowymi. Zna i 
stosuje rygory 
ochrony praw 
autorskich i 
etycznego 
postępowania w 
trakcie prowadzenia 

 
 
Dyskusja, referaty, 
praca magisterska 
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badań naukowych.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Wyszukuje, 
selekcjonuje, ocenia 
i przetwarza 
informacje ze 
źródeł pisanych i 
elektronicznych 
oraz interpretuje je, 
ustnie i pisemnie, z 
punktu widzenia 
problemów 
stosunków 
międzynarodowych. 
Wykorzystuje 
posiadaną wiedzę 
teoretyczną do 
opisu, krytycznej 
analizy i 
prognozowania 
rozwoju sytuacji 
międzynarodowej. 
posiada pogłębione 
i rozwinięte 
umiejętności 
badawcze – 
formułuje problemy 
badawcze, dobiera 
metody badawcze, 
analizuje prace 
innych autorów i 
opracowuje na 
piśmie wyniki 
badań. Prowadzi, na 
poziomie 
rozszerzonym, 
pracę badawczą 
pod kierunkiem 
opiekuna 
naukowego.  
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KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Dostrzega i 
formułuje problemy 
moralne i dylematy 
etyczne związane z 
prowadzeniem 
badań naukowych. 
Odpowiedzialnie 
przygotowuje się do 
swojej pracy i 
efektywnie ją 
organizuje. 

Moduł kształcenia VI: 
przedmioty do wyboru 

 
Wykład 
ogólnouniwersytecki 
(2) 

4 fakultatywny H/S 

WIEDZA: 
Posiada pogłębioną 
wiedzę o różnych 
aspektach polityki 
międzynarodowej.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Swobodnie 
argumentuje, ustnie 
i na piśmie. Jest 
otwarty na nowe 
idee i inne racje. 
Poszukuje, 
selekcjonuje, 
interpretuje 
pozyskane 
informacje. Opisuje, 
wyjaśnia i 
krytycznie analizuje 
działalność 
uczestników 
stosunków 
międzynarodowych. 
samodzielnie 
tłumaczy z języka 
obcego na język 
polski 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, wejściówki, 
prezentacje 
multimedialne, 
zaliczenie na ocenę, 
zaliczenie bez oceny 

Konwersatorium do 
wyboru w j. polskim 
(2) 

6 fakultatywny H/S 

Konwersatorium do 
wyboru w j. obcym (2) 

10 fakultatywny H/S 
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specjalistyczny tekst 
prawny lub 
polityczny. 
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Jest otwarty na 
nowe idee i gotów 
do weryfikacji 
swoich przekonań 
w świetle nowych 
informacji i 
argumentów. 

Moduł kształcenia VIIa: 
Specjalizacja: 
Dyplomatyczno-
konsularna 

 
Prawo dyplomatyczne 

4 fakultatywny S 
WIEDZA: 
Student posługuje 
się pojęciami i 
terminologią z 
zakresu prawa 
dyplomatycznego, 
konsularnego i 
traktatów. Zna i 
rozumie 
mechanizmy 
działania prawa 
dyplomatycznego, 
konsularnego i 
traktatów. Zna, 
rozumie i docenia 
rolę umów 
międzynarodowych 
i regulacji 
dyplomatyczno-
konsularnych w 
stosunkach 
międzynarodowych 
oraz w polityce 
zagranicznej i 
wewnętrznej Polski.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Wyszukuje, 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 
referaty, prace 
pisemne, zaliczenie na 
ocenę, egzamin 

Prawo i praktyka 
konsularna 

4 fakultatywny S 

Organizacja i 
funkcjonowanie 
polskiej sułżby 
dyplomatycznej 

4 fakultatywny S 

Prawo traktatów 2 fakultatywny S 

Dyplomacja 
wielostronna 

2 fakultatywny S 

Protokół i 
korespondencja 
dyplomatyczna 

4 fakultatywny S 



 

 

 

 

13 

 

selekcjonuje, ocenia 
i przetwarza 
informacje ze 
źródeł pisanych i 
elektronicznych. 
Potrafi w sposób 
spójny i przejrzysty 
wypowiadać się na 
piśmie o 
zagadnieniach 
stanowiących 
przedmiot 
zainteresowania 
stosunków 
międzynarodowych. 
Prawidłowo i 
sprawnie stosuje 
normy prawa 
krajowego, 
europejskiego 
(unijnego) i  
międzynarodowego 
w celu rozwiązania 
konkretnych 
problemów. 
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Jest otwarty na 
nowe idee i gotów 
do weryfikacji 
swoich przekonań 
w świetle nowych 
informacji i 
argumentów. 

Moduł kształcenia VIIb: 
Specjalizacja: Europa 
Środkowa i Wschodnia 

Systemy polityczne 
państw regionu 

4 fakultatywny S 
WIEDZA: 
Student zna, 
rozumie i 
interpretuje 
podstawowe 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 

Struktura społeczna 
państw regionu 

4 fakultatywny S 
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Kultura państw 
regionu 

4 fakultatywny S 
zagadnienia 
badawcze 
systemów 
niedemokratycznyc
h.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Posiada 
umiejętność 
analizowania 
wydarzeń, 
procesów i działań 
(politycznych i 
gospodarczych) 
zachodzących na 
obszarze byłego 
ZSRR i byłej jego 
strefy wpływów. 
Zna, opisuje i 
analizuje procesy 
demograficzne i 
kulturowe 
zachodzące na tym 
obszarze. 
Wyszukuje, 
selekcjonuje, ocenia 
i przetwarza 
informacje ze 
źródeł pisanych i 
elektronicznych. 
Potrafi w sposób 
spójny i przejrzysty 
wypowiadać się na 
piśmie o 
zagadnieniach 
stanowiących 
przedmiot 
zainteresowania 
stosunków 
międzynarodowych. 
Jest w stanie 

referaty, prace 
pisemne, zaliczenie na 
ocenę, egzamin Polityka zagraniczna 

państw regionu 
4 fakultatywny S 

Problemy gospodarcze 
państw regionu 

4 fakultatywny S 
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dokonać 
samodzielnej i 
pogłębionej 
interpretacji polityki 
zagranicznej państw 
i stosunków 
międzynarodowych 
w kategoriach 
ogólnych i 
cząstkowych.  
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Ma przekonanie o 
sensie, wartości i 
potrzebie 
inicjowania i 
podtrzymywania 
wspólnych działań 
na płaszczyźnie 
lokalnej, regionalnej 
i międzynarodowej 

Moduł kształcenia VIIc: 
Specjalizacja: Unia 
Europejska 

Polska w UE 2 fakultatywny S WIEDZA: 
Student zna, 
rozumie i wyjaśnia 
różne aspekty 
współczesnej 
dyplomacji 
prowadzonej przez 
UE. Ma również 
poszerzoną wiedzę 
dotyczącą sposobu 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 
referaty, prace 
pisemne, projekty, 
zaliczenie na ocenę, 
egzamin 

Instytucje i organy 
dyplomacji UE 

2 fakultatywny S 

Współczesne 
wyzwania UE 

4 fakultatywny S 

Protokół i sposób 
funkcjonowania 
dyplomacji UE 

4 fakultatywny S 
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Europejska Polityka 
Sąsiedztwa 

4 fakultatywny S 

funkcjonowania 
struktur 
instytucjonalnych 
UE w zakresie 
stosunków 
zewnętrznych oraz 
polskiej obecności 
w tej organizacji.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Student krytycznie 
analizuje i ocenia 
różnorodne aspekty 
funkcjonowania UE 
na arenie 
międzynarodowej. 
Wskazuje 
potencjalne 
wyzwania stojące 
przed działaniami 
zewnętrznymi UE, 
rozważa możliwe 
scenariusze rozwoju 
tych wyzwań i 
reakcji na nie służb 
unijnych. 
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Jest otwarty na 
nowe idee i gotów 

Polityka rozwojowa i 
pomoc humanitarna 
UE 

2 fakultatywny S 
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Bezpieczeństwo i 
obrona UE 

2 fakultatywny S 

do weryfikacji 
swoich przekonań 
w świetle nowych 
informacji i 
argumentów.  
Potrafi 
samodzielnie 
uzupełniać nabytą 
wiedzę o 
działalności UE na 
arenie 
międzynarodowej. 
Potrafi w sposób 
spójny i przejrzysty 
wypowiadać się 
ustnie i na piśmie o 
zagadnieniach 
stanowiących 
przedmiot 
zainteresowania 
dyplomacji UE. 

Moduł kształcenia VIId: 
Specjalizacja: 
Międzynarodowe 
stosunki ekonomiczne i 
problemy globalne 

 
Finanse 
przedsiębiorstw 

4 fakultatywny S 

WIEDZA: 
Student definiuje 
podstawowe 
pojęcia z zakresu 
finansów 
przedsiębiorstwa i 
potrafi je stosować.  
 
UMIEJĘTNOŚCI: 
Opisuje rządzące 
firmami 
mechanizmy 
finansowe i 
wyjaśnia 
zachodzące relacje 
przyczynowo-
skutkowe. Oblicza, 
analizuje, 
porównuje i ocenia 
wskaźniki 

Obecność na 
zajęciach, dyskusja, 
kolokwia, prezentacje 
multimedialne, 
referaty, prace 
pisemne, zaliczenie na 
ocenę, egzamin 

Marketing w handlu 
międzynarodowym 

2 fakultatywny S 

Fundusze i programy 
wspierające 
działalność firm i 
instytucji w wymiarze 
globalnym 

3 fakultatywny S 

Inwestycje 
międzynarodowe 

3 fakultatywny S 

Logistyka 
międzynarodowa 

2 fakultatywny S 

Analiza komparatywna 2 fakultatywny S 
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systemów 
ekonomicznych 

finansowe 
przedsiębiorstw. 
Zna i umiejętnie 
porusza się po 
różnych aspektach 
funkcjonowania 
firmy. Zna kluczowe 
zasady tworzenia i 
rozwijania własnego 
przedsiębiorstwa, w 
tym praktycznego 
pozyskiwania 
środków z Unii 
Europejskiej. Potrafi 
w sposób spójny i 
przejrzysty 
wypowiadać się na 
piśmie o 
zagadnieniach 
stanowiących 
przedmiot 
zainteresowania 
stosunków 
międzynarodowych. 
 
KOMPETENCJE 
SPEŁECZNE: 
Dostrzega i 
formułuje problemy 
moralne i dylematy 
etyczne związane z 
własną i cudzą 
pracą. Jest otwarty 
na nowe idee. 

Negocjacje 
międzynarodowe 

2 fakultatywny S 

Etyka w biznesie 
międzynarodowym 

2 fakultatywny S 

 
Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS*  

Moduły kształcenia Przedmioty 
Liczba punktów 

ECTS, którą student 
uzyskuje na 

Liczba punktów ECTS, 
którą student 

uzyskuje w ramach 

Liczba punktów ECTS, którą 
student musi uzyskać w ramach 

zajęć z zakresu nauk 
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zajęciach 
wymagających 

bezpośredniego 
udziału nauczycieli 

akademickich 

zajęć o charakterze 
praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych 
i projektowych 

podstawowych, do których 
odnoszą się efekty kształcenia 

dla określonego kierunku, 
poziomu i profilu kształcenia** 

Moduł kształcenia I: podstawowy 
Ekonomia rozwoju 2 0 3 

Globalizacja i 
regionalizacja 

2 2  

Moduł kształcenia II: kierunkowy 

Teoria stosunków 
międzynarodowych 

2 2 5 

Prognozowanie i 
symulacje 
międzynarodowe 

3 3  

Relacje zewnętrzne UE 2 2  

Partnerzy strategiczni 
III RP 

2 2  

Państwa upadłe i 
konflikty asymetryczne 
w XX i XXI wieku 

2 0  

Moduł kształcenia III: polityki 
międzynarodowe 

Międzynarodowa 
ochrona praw 
człowieka 

3 3  

Międzynarodowa 
ochrona środowiska 

2 2  

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

2 2 5 

Moduł kształcenia IV: ekonomiczny 

Międzynarodowe rynki 
finansowe 

2 0  

Międzynarodowe 2 0  
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transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze 
Unii Europejskiej 

3 2  

Moduł kształcenia V: praca 
naukowa 

Seminarium 
magisterskie 

15 20  

Moduł kształcenia VI: przedmioty do 
wyboru 

Wykład 
ogólnouniwersytecki 
(2) 

2 0  

Konwersatorium do 
wyboru w j. polskim (2) 

4 4  

Konwersatorium do 
wyboru w j. obcym (2) 

4 6  

Moduł kształcenia VIIa: 
Specjalizacja: Dyplomatyczno-
konsularna 

Prawo dyplomatyczne 2 0  

Prawo i praktyka 
konsularna 

2 3  

Organizacja i 
funkcjonowanie 
polskiej służby 
dyplomatycznej 

2 3  

Prawo traktatów 1 0  

Dyplomacja 
wielostronna 

1 0  

Protokół i 
korespondencja 
dyplomatyczna 

2 3  

Moduł kształcenia VIIb: 
Specjalizacja: Europa Środkowa i 
Wschodnia 

Systemy polityczne 
państw regionu 

2 0  

Struktura społeczna 
państw regionu 

2 2  
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Kultura państw regionu 2 2  

Polityka zagraniczna 
państw regionu 

2 2  

Problemy gospodarcze 
państw regionu 

2 3  

Moduł kształcenia VIIc: 
Specjalizacja: Unia Europejska 

Polska w UE 1 1  

Instytucje i organy 
dyplomacji UE 

1 0  

Współczesne wyzwania 
UE 

2 2  

Protokół i sposób 
funkcjonowania 
dyplomacji UE 

2 2  

Europejska Polityka 
Sąsiedztwa 

2 2  

Polityka rozwojowa i 
pomoc humanitarna UE 

1 1  

Bezpieczeństwo i 
obrona UE 

1 1  

Moduł kształcenia VIId: 
Specjalizacja: Międzynarodowe 
stosunki ekonomiczne i problemy 
globalne 

Finanse 
przedsiębiorstw 

3 2  

Marketing w handlu 
międzynarodowym 

1 1  

Fundusze i programy 
wspierające działalność 
firm i instytucji w 
wymiarze globalnym 

1 1  

Inwestycje 
międzynarodowe 

1 1  
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Logistyka 
międzynarodowa 

1 1  

Analiza komparatywna 
systemów 
ekonomicznych 

1 1  

Negocjacje 
międzynarodowe 

1 1  

Etyka w biznesie 
międzynarodowym 

1 1  

Razem: 63 60 13 

 
Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na 
skutek wyboru modułów kształcenia: 

 
Moduły „praca naukowa” (20 ECTS) + „przedmioty do wyboru” (20 ECTS) + 
„specjalizacja” (20 ECTS) = 60 ECTS = 50% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z 
obszarów  (w przypadku przyporządkowania kierunku do 
więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

S=100 ECTS (83,4%) 
S/H=20 ECTS (16,6%) – głównie dotyczy przedmiotów do wyboru i zależy od 
decyzji podjętych przez Studentów 

 

 

** Przedmioty podstawowe: Teoria stosunków międzynarodowych, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Ekonomia rozwoju. 

 

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2015-2016. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych w dniu 14 kwietnia 2015 r.r 
          
 

………………………………………………. 

(podpis Dziekana) 



 

 

 

 

 

P l a n   s t u d i ó w SM  2015/2016 (s2) 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 

Kierunek studiów: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do 
zawartości programu kształcenia  a zwłaszcza do 
zakładanych efektów kształcenia)  

Stosunki międzynarodowe 

Poziom kształcenia: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite 
studia magisterskie) 

Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Forma studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Specjalizacje:  

1) Dyplomatyczno-konsularna 
2) Europa Środkowa i Wschodnia 
3) Unia Europejska 
4) Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i 

problemy globalne 

Liczba semestrów: 4 

Liczba punktów ECTS: 120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 960 



 

 

 

 

 

I semestr 

 

 

Studenci, dodatkowo, zobowiązani są do zaliczenia szkolenia BHP. 

 

 

 

 

Kod przedmiotu 
w systemie USOS 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

1 

2051-SM-S2-1-
TSM 

Teoria stosunków 
międzynarodowych 

wykład 15 2 egzamin 

2051-SM-S2-1-
TSM 

Teoria stosunków 
międzynarodowych 

konwersatorium 30 3 
zaliczenie z 

oceną 

2 

2051-SM-S2-1-
MOPC 

Międzynarodowa 
ochrona praw człowieka 

wykład 30 3 egzamin 

2051-SM-S2-1-
MOPC 

Międzynarodowa 
ochrona praw człowieka 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

3 

2051-SM-S2-1-
MOS 

Międzynarodowa 
ochrona środowiska 

wykład 30 3 egzamin 

2051-SM-S2-1-
MOS 

Międzynarodowa 
ochrona środowiska 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

4 2051-KON- 
Konwersatorium do 
wyboru w j. obcym 

konwersatorium 30 5 
zaliczenie z 

oceną 

5 2051-S2-1-SMZ Seminarium magisterskie seminarium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

Specjalizacja dyplomatyczno-konsularna 

6 
2051-SM-S2-1-
DK-PD 

Prawo dyplomatyczne wykład 30 4 egzamin 

Specjalizacja Europa Środkowa i Wschodnia 

6 
2051-SM-S2-1-
ESW-SPPR 

Systemy polityczne 
państw regionu 

wykład 30 4 egzamin 

Specjalizacja Unia Europejska 

6 
2051-SM-S2-1-
UE-PLUE 

Polska w UE konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

7 
2051-SM-S2-1-
UE-IODUE 

Instytucje i organy 
dyplomacji UE 

wykład 15 2 egzamin 

Specjalizacja Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne 

6 

2051-SM-S2-1-
MSE-FP 

Finanse przedsiębiorstw wykład 15 1 egzamin 

2051-SM-S2-1-
MSE-FP 

Finanse przedsiębiorstw konwersatorium 30 3 
zaliczenie z 

oceną 

Razem: 
240 
(255 

MSEiPG) 
30  



 

 

 

 

 

 

 

II semestr 

 

 

 
Kod 

przedmiotu w 
systemie USOS 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

1 
2051-SM-S2-1-
ER 

Ekonomia rozwoju wykład 30 3 egzamin 

2 
2051-SM-S2-1-
GIR 

Globalizacja i regionalizacja konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

3 

2051-SM-S2-1-
BM 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

wykład 30 3 egzamin 

2051-SM-S2-1-
BM 

Bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie 
z oceną 

4 
2051-SM-S2-1-
RZUE 

Relacje zewnętrzne UE konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

5 2051-WOU- Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 2 * 

6 2051-S2-1-SML Seminarium magisterskie seminarium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

Specjalizacja dyplomatyczno-konsularna 

7 
2051-SM-S2-1-
DK-PiPK 

Prawo i praktyka konsularna konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

8 
2051-SM-S2-1-
DK-OPSD 

Organizacja i funkcjonowanie 
polskiej służby dyplomatycznej 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

Specjalizacja Europa Środkowa i Wschodnia 

7 
2051-SM-S2-1-
ESW-SSPR 

Struktura społeczna państw 
regionu 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

8 
2051-SM-S2-1-
ESW-KPR 

Kultura państw regionu konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

Specjalizacja Unia Europejska 

7 
2051-SM-S2-1-
UE-WWUE 

Współczesne wyzwania UE konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

8 
2051-SM-S2-1-
UE-PSFD 

Protokół i sposób 
funkcjonowania dyplomacji UE 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie 
z oceną 

Specjalizacja Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne 

7 
2051-SM-S2-1-
MSE-MHM 

Marketing w handlu 
międzynarodowym 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie 
z oceną 

8 
2051-SM-S2-1-
MSE-FiP 

Fundusze i programy 
wspierające działalność firm i 
instytucji w wymiarze 
globalnym 

konwersatorium 15 3 
zaliczenie 
z oceną 

9 
2051-SM-S2-1-
MSE-IM 

Inwestycje międzynarodowe konwersatorium 15 3 
zaliczenie 
z oceną 

Razem: 
255 
(240 

MSEiPG) 
30  



 

 

 

 

 

 

III semestr 

 

 

 
Kod przedmiotu 

w systemie USOS 
Nazwa przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

1 

2051-SM-S2-2-
PISM 

Prognozowanie i symulacje 
międzynarodowe 

wykład 30 3 egzamin 

2051-SM-S2-2-
PISM 

Prognozowanie i symulacje 
międzynarodowe 

ćwiczenia 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

2 
2051-SM-S2-2-
MRF 

Międzynarodowe rynki 
finansowe 

wykład 30 4 egzamin 

3 2051-S2-2-SMZ Seminarium magisterskie seminarium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

4 
2051-SM-S2-2-
PSRP 

Partnerzy strategiczni III RP konwersatorium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

5 2051-KON- 
Konwersatorium do 
wyboru w j. polskim 

konwersatorium 30 3 
zaliczenie z 

oceną 

Specjalizacja dyplomatyczno-konsularna 

6 
2051-SM-S2-2-
DK-PT 

Prawo traktatów wykład 15 2 egzamin 

7 
2051-SM-S2-2-
DK-DW 

Dyplomacja wielostronna wykład 15 2 egzamin 

8 
2051-SM-S2-2-
DK-PiKD 

Protokół i korespondencja 
dyplomatyczna 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

Specjalizacja Europa Środkowa i Wschodnia 

6 
2051-SM-S2-2-
ESW-PZPR 

Polityka zagraniczna 
państw regionu 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

7 
2051-SM-S2-2-
ESW-PGPR 

Problemy gospodarcze 
państw regionu 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

Specjalizacja Unia Europejska 

6 
2051-SM-S2-2-
UE-EPS 

Europejska Polityka 
Sąsiedztwa 

konwersatorium 30 4 
zaliczenie z 

oceną 

7 
2051-SM-S2-2-
UE-PRPH 

Polityka rozwojowa i 
pomoc humanitarna UE 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

8 
2051-SM-S2-2-
BOUE 

Bezpieczeństwo i obrona 
UE 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

Specjalizacja Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne 

6 
2051-SM-S2-2-
MSE-LM 

Logistyka międzynarodowa konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

7 
2051-SM-S2-2-
MSE-AKS 

Analiza komparatywna 
systemów ekonomicznych 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

8 
2051-SM-S2-2-
MSE-NM 

Negocjacje 
międzynarodowe 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

9 
2051-SM-S2-2-
MSE-EWB 

Etyka w biznesie 
międzynarodowym 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

Razem: 240 30  



 

 

 

 

 

 

 

IV semestr 

 

* forma zaliczenia ustalana przez Wydział organizujący wykład ogólnouniwersytecki. 

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2015-2016. 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów 
Międzynarodowych w dniu  14 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

………………………………………………. 

                                                           (podpis Dziekana) 

 

 
Kod przedmiotu 

w systemie 
USOS 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

1 
2051-SM-S2-2-
MTG 

Międzynarodowe transakcje 
gospodarcze 

wykład 30 4 egzamin 

2 

2051-SM-S2-2-
PGUE 

Prawo gospodarcze Unii 
Europejskiej 

wykład 30 3 egzamin 

2051-SM-S2-2-
PGUE 

Prawo gospodarcze Unii 
Europejskiej 

konwersatorium 15 2 
zaliczenie z 

oceną 

3 
2051-SM-S2-2-
PU 

Państwa upadłe i konflikty 
asymetryczne w XX i XXI 
wieku 

wykład 30 3 egzamin 

4 2051-S2-2-SML Seminarium magisterskie seminarium 30 8 
zaliczenie z 

oceną 

5 2051-WOU- Wykład ogólnouniwersytecki wykład 30 2 * 

6 2051-KON- 
Konwersatorium do wyboru 
w j. obcym 

konwersatorium 30 5 
zaliczenie z 

oceną 

7 2051-KON- 
Konwersatorium do wyboru 
w j. polskim 

konwersatorium 30 3 
zaliczenie z 

oceną 

Razem: 225 30  



 

 

 

 

 

 


