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Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE  
STUDIA I STOPNIA 
 
Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Kierunek studiów:                                     Stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia:                                   Studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia:                                      Ogólnoakademicki 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) 
 
Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów należy do obszarów  
kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych. Żaden z tych obszarów nie 
ma charakteru dominującego. W minimum kadrowym na kierunku stosunki międzynarodowe 
znajdują się zarówno nauczyciele akademicki posiadający dorobek w obszarze nauk 
humanistycznych (historia), jak i  w obszarze nauk społecznych (nauki o polityce, prawo, 
ekonomia). Przedmiot badań stosunków międzynarodowych obejmuje m.in. takie elementy 
jak: historię i teorię stosunków międzynarodowych, ekonomię, międzynarodowe stosunki 
gospodarcze i kulturalne, myśl polityczną, prawo międzynarodowe. Istotne znaczenie dla 
zrozumienia współczesnych stosunków międzynarodowych ma znajomość  
najważniejszych nurtów myślowych, szkół badawczych oraz roli refleksji  
filozoficznej w kształtowaniu nauki o stosunkach międzynarodowych, ale także wiedza 
dotycząca praktyk społecznych i funkcjonowania struktur społecznych na poziomie 
międzynarodowym. Stosunki międzynarodowe jako kierunek interdyscyplinarny wykorzystują 
metody badawcze z różnych obszarów wiedzy. Do czołowych metod należą tu  
zwłaszcza metody historyczna oraz porównawcza, stosowana jest również metoda 
statystyczna. 
 
(1) Symbol (2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Po ukończeniu studiów I stopnia 
Kierunku Stosunki międzynarodowe 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

 

(3) Odniesienie 
do Efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia 
(symbole) 

  

WIEDZA 
 

K_W01 Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej stosunków międzynarodowych oraz ich 
interdyscyplinarnym charakterze 

H1A_W01 
S1A_W01 

K_W02 Ma elementarną wiedzę o metodologicznych i 
przedmiotowych powiązaniach badań nad stosunkami 
międzynarodowym z dyscyplinami naukowymi w 
obszarze nauk humanistycznych i społecznych - historią, 
filozofią naukami o polityce, ekonomią, prawem 

H1A_W05 
H1A_W03 
S1A_W06 

K_W03 Zna podstawową terminologię i metody badawcze 
używane w dziedzinach nauki, w ramach których 

H1A_W02 
H1A_W03 



prowadzone są badania nad stosunkami 
międzynarodowymi 

K_W04 Zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które 
wpłynęły na kształt współczesnych stosunków 
międzynarodowych  

H1A_W04 
H1A_W05 

K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych 
i procesach gospodarczych, na poziomie krajowym i  
międzynarodowym 

H1A_W04 
H1A_W05 

K_W06 Zna główne koncepcje filozoficzne i ogólne zależności 
między kształtowaniem się idei filozoficznych a 
zmianami w relacjach międzynarodowych 

H1A_W04 
H1A_W05 

K_W07 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli 
politycznej, zna współczesne doktryny polityczne i 
systemy polityczne 

H1A_W04 
H1A_W06 

K_W08 Ma elementarną wiedzę o uczestnikach stosunków 
międzynarodowych 

S1A_W04 

K_W09 Zna międzynarodowe powiązania polityczne, 
gospodarcze, kulturalne i wojskowe 

S1A_W04 
 

K_W10 Ma podstawową wiedzę o państwie i prawie oraz o ich 
historycznej ewolucji, zna główne kierunki rozwoju nauk 
prawnych  

H1A_W04 
S1A_W07 
S1A_W09 

K_W11 Zna normy i zasady prawa międzynarodowego 
publicznego 

S1A_W07 

K_W12 Zna instytucje społeczne funkcjonujące na poziomie 
międzynarodowym – ogólnoświatowym i regionalnym 
(zwłaszcza europejskim) oraz zachodzące między nimi 
relacje 

S1A_W03 
S1A_W08 

K_W13 Ma uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn, przebiegu 
i rezultatów integracji europejskiej 

S1A_W08 
S1A_W09 

K_W14 Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, 
mechanizmów działania , trybu stanowienia prawa i 
zasad prawnych w Unii Europejskiej 

S1A_W02 

K_W15 Zna kluczowe zasady pozyskiwania środków z Unii 
Europejskiej, w tym na rozpoczęcie własnego 
przedsiębiorstwa 

S1A_W11 

K_W16 Ma wiedzę dotyczącą struktur, instytucji i polityk 
mających zapewniać bezpieczeństwo wewnętrzne i 
zewnętrzne państwom i człowiekowi 

S1A_W09 

K_W17 Rozumie istotę działania samorządu terytorialnego i 
regionalnej/lokalnej administracji publicznej 

S1A_W09 

K_W18 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
własności intelektualnej 

H1A_W08 
S1A_W10 

K_W19 Zna, definiuje i znajduje zastosowanie dla reguł i zasad 
protokołu dyplomatycznego 

S1A_W07 

K_W20 Ma wiedzę dotyczącą genezy wspólnej waluty 
europejskiej, istoty jej funkcjonowania, szans i zagrożeń 
z nią związanych 

S1A_W07 
S1A_W08 



 
UMIEJ ĘTNOŚCI 

K_U01 Czyta i interpretuje teksty z zakresu historii stosunków 
międzynarodowych i myśli politycznej oraz teksty 
prawne 

H1A_U03 
H1A_U05 

K_U02 Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i wykorzystuje 
informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych 

H1A_U01      

K_U03 Poprawnie stosuje poznaną terminologię i metody 
badawcze z zakresu dyscyplin naukowych, w ramach 
których prowadzone są badania nad stosunkami 
międzynarodowymi 

H1A_U04     

K_U04 Prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą 
pod kierunkiem opiekuna naukowego 

H1A_U03 
H1A_U02 

K_U05 Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, 
krótkie wypowiedzi ustne w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot 
zainteresowania stosunków międzynarodowych  

H1A_U09 
H1A_U10 
S1A_U11 
S1A_U10 

K_U06 Przygotowuje, w oparciu o źródła pisane i elektroniczne, 
proste prace pisemne, w języku polskim i w języku 
obcym, dotyczące zagadnień stanowiących przedmiot 
zainteresowania stosunków międzynarodowych 

H1A_U08 
H1A_U10 
S1A_U11 
S1A_U09 

K_U07 Wykrywa i analizuje proste zależności między 
kształtowaniem się myśli politycznej i refleksji 
filozoficznej a procesami zachodzącymi w stosunkach 
międzynarodowych 

S1A_U03 
H1A_U06 

K_U08 Wykrywa i analizuje związki przyczynowo-skutkowe 
między wydarzeniami międzynarodowymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii europejskich i 
bezpieczeństwa 

S1A_U03 

K_U09 Prawidłowo stosuje normy prawa krajowego, 
europejskiego (unijnego) i międzynarodowego dla oceny 
proponowanych rozwiązań konkretnych problemów 

S1A_U05 
S1A_U07 

K_U10 Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące 
zagadnień z zakresu stosunków międzynarodowych 

S1A_U02 

K_U11 Rozumie i analizuje procesy demograficzne S1A_U08 
K_U12 Potrafi prawidłowo wskazywać kluczowe wydarzenia 

polityczne i gospodarcze w skali regionalnej, krajowej i 
międzynarodowej, dokonując przy tym ich interpretacji 

S1A_U01 

K_U13 Jest w stanie prognozować przebieg kluczowych zjawisk 
i procesów politycznych i gospodarczych, a także w 
kwestiach bezpieczeństwa, w skali krajowej i 
międzynarodowej 

S1A_U04 

K_U14 Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-
skutkowe między modelami ustrojowymi państw a ich 
funkcjami 

S1A_U03 

K_U15 Interpretuje mapę polityczną, wojskową 
(bezpieczeństwa), gospodarczą i kulturową świata 

S1A_U01 

K_U16 Za pomocą zdobytej wiedzy w zakresie systemów 
politycznych ocenia politykę zagraniczną państw 

S1A_U02 

K_U17 Rozumie, opisuje i analizuje stosunki polityczne, S1A_U08 



gospodarcze, społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa 
między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych 

K_U18 Potrafi zachować się stosownie do zaistniałej sytuacji i 
nie ma trudności w identyfikowaniu różnic kulturowych 

S1A_U06 

K_U19 Potrafi przygotować wniosek o wsparcie z funduszy 
europejskich 

S1A_U05 
S1A_U07 

K_U20 Opisuje i analizuje wpływ wspólnej waluty europejskiej 
na relacje gospodarcze i handlowe między podmiotami 
stosunków międzynarodowych 

S1A_U03 
S1A_U04 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
osobistego i zawodowego 

H1A_K01 
S1A_K06 
S1A_K01 

K_K02 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą 

H1A_K04 
S1A_K04 

K_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i 
efektywnie ją organizuje 

S1A_K03 

K_K04 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, 
wykazuje aktywność 

S1A_K07 

K_K05 Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich 
przekonań w świetle nowych informacji i argumentów 

H1A_K01 

K_K06 Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie 
przy realizacji wspólnych działań 

S1A_K02 
H1A_K02 

K_K07 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie inicjowania 
i podtrzymywania wspólnych działań na płaszczyźnie 
lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej  

S1A_K07 
S1A_K02 

K_K08 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i 
konieczności współpracy międzynarodowej w tym 
zakresie 

H1A_K05 

K_K09 Wykazuje motywację do aktywnego uczestniczenia w 
życiu społecznym 

H1A_K05 

K_K10 Angażuje się w projekty związane z funkcjonowaniem 
uniwersytetu, samodzielnie realizując przy tym 
powierzone zadania 

H1A_K03 
S1A_K03 

K_K11 Stosuje na co dzień zasady i normy dobrych manier S1A_K04 
K_K12 Potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie S1A_K07 
 
  


