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Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE  
STUDIA II STOPNIA 
 
Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych 
Kierunek studiów:                                     Stosunki międzynarodowe 
Poziom kształcenia:                                   Studia drugiego 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 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, myśl polityczną, prawo międzynarodowe, 
bezpieczeństwo międzynarodowe, ekonomia. 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 II stopnia 
Kierunku Stosunki międzynarodowe 

profilu ogólnoakademickiego 
absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

 

(3) Odniesienie 
do Efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia 
(symbole) 

  
WIEDZA 

 

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

H2A_W01 
S2A_W01 

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

H2A_W05 
H2A_W03 
S2A_W06 

K_W03 Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w H2A_W02 



dziedzinach nauki, w ramach których są prowadzone badania 
nad stosunkami międzynarodowymi  

H2A_W03 
 

K_W04 Ma pogłębioną wiedzę o kierunkach i stanowiskach teorii 
stosunków międzynarodowych oraz współczesnych szkołach 
badawczych w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi 

H2A_W04 
H2A_W06 

K_W05 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu 
myśli politycznej w relacji do badań nad stosunkami 
międzynarodowymi 

H2A_W05 

K_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów bezpieczeństwa 
międzynarodowego oraz ewolucji w zakresie postrzegania i 
rozwiązywania tych problemów 

H2A_W04 
S2A_W09 

K_W07 Zna dorobek współczesnej ekonomii w zakresie badania 
przyczyn i przejawów zacofania ekonomiczno-społecznego 
oraz działania mające na celu przezwyciężenie ubóstwa  i 
przyspieszenie rozwoju 

H2A_W04 

K_W08 Zna normy i zasady międzynarodowego prawa praw 
człowieka, a także podmioty zajmujące się ochroną tych praw 
oraz posiada pogłębioną wiedzę o procesach zmian i 
kierunkach rozwoju międzynarodowej ochrony praw 
człowieka 

S2A_W07 
S2A_W08 

K_W09 Zna normy i zasady międzynarodowego prawa ochrony 
środowiska 

S2A_W07 

K_W10 Ma uporządkowaną wiedzę na temat międzynarodowych 
rynków finansowych i zna ryzyka występujące na nich 

H2A_W04 
S2A_W011 

K_W11 Ma uporządkowaną wiedzę na temat międzynarodowych 
transakcji gospodarczych oraz źródeł informacji przydatnych 
w transakcjach gospodarczych 

H2A_W04 
S2A_W011 

K_W12 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i 
regionalizacji 

S2A_W08 

K_W13 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 
własności intelektualnej oraz konieczność poszanowania 
własności intelektualnej w pracy naukowej 

S2A_W10 

K_W14 Zna normy i zasady prawa gospodarczego Unii Europejskiej, 
w tym reguł działania wspólnego rynku, polityk sektorowych 
i orzecznictwa sądów i trybunałów unijnych 

S2A_W07 
S2A_W011 

K_W15 Zna kluczowe zasady tworzenia i rozwijania własnego 
przedsiębiorstwa, w tym praktycznego pozyskiwania środków 
z Unii Europejskiej i funkcjonowania przedsiębiorstw w 
środowisku międzynarodowym 

S2A_W011 

K_W16 Dysponuje pogłębioną wiedzą o prognozowaniu w obszarze 
stosunków międzynarodowych 

S2A_W02 
S2A_W03 

K_W17 Ma pogłębioną wiedzę o stosunkach zewnętrznych Unii 
Europejskiej, w tym o podstawach traktatowych jej działań 
zewnętrznych 

S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W09 

K_W18 Rozpoznaje kluczowych partnerów Polski na arenie 
międzynarodowej i zna kierunki polityki zagranicznej RP 

S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W09 

K_W19 Ma pogłębioną wiedzę na temat kluczowych zagrożeń dla 
bezpieczeństwa współczesnych państw i społeczeństw  

S2A_W08 
S2A_W09 



  
UMIEJ ĘTNOŚCI 

 

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

H2A_U03 
H2A_U05 

K_U02 Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze 
źródeł pisanych i elektronicznych oraz interpretuje je z punktu 
widzenia problemów stosunków międzynarodowych 

H2A_U01      

K_U03 Potrafi prognozować procesy polityczne, gospodarcze, 
społeczne i w kwestiach bezpieczeństwa, zachodzące w 
obszarze stosunków międzynarodowych 

S2A_U04 
S2A_U02 

K_U04 Identyfikuje strategie argumentacyjne stosowane w 
dyscyplinach naukowych, w ramach których prowadzone są 
badania nad  stosunkami międzynarodowymi 

H2A_U08 

K_U05 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin, w 
ramach których prowadzone są badania nad stosunkami 
międzynarodowymi, dla opisu i analizy problemów 
międzynarodowych 

S2A_U02 
H2A_U01 

K_U06 Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się na 
piśmie o zagadnieniach stanowiących przedmiot 
zainteresowania stosunków międzynarodowych, 
wykorzystując dorobek różnych dyscyplin naukowych oraz 
uzasadniając swoje twierdzenia   

S2A_U09 
S2A_U06 

K_U07 Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski 
trudny tekst prawny lub polityczny 

H2A_U01 
H2A_U11 
S2A_U11 

K_U08 Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie, 
w języku polskim i obcym,  o zagadnieniach stanowiących 
przedmiot zainteresowania stosunków międzynarodowych,  

S2A_U06 
S1A_U10 
S1A_U11 
H2A_U11 
H2A_U09 

K_U09 Prawidłowo i sprawnie stosuje normy prawa krajowego, 
europejskiego (unijnego) i  międzynarodowego w celu 
rozwiązania konkretnych problemów 

S2A_U05 
S2A_U07 

K_U10 Posiada pogłębione i rozwinięte umiejętności badawcze – 
formułuje problemy badawcze, dobiera metody badawcze, 
analizuje prace innych autorów i opracowuje na piśmie 
wyniki badań 

H2A_U02 
H2A_U03 
S2A_U02 
S2A_U03 

K_U11 Jest w stanie dokonać samodzielnej i pogłębionej interpretacji 
polityki zagranicznej państw i stosunków międzynarodowych 
w kategoriach ogólnych i cząstkowych 

S2A_U01 
H2A_U03 
 

K_U12 Dokonuje krytycznej analizy istniejących i planowanych 
rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i 
międzynarodowego 

S2A_U03 
S2A_U08 
H2A_U03 

K_U13 Opisuje i krytycznie analizuje działania państw, organizacji 
międzynarodowych i innych uczestników stosunków 
międzynarodowych w kwestiach politycznych, społecznych, 
gospodarczych i bezpieczeństwa 

S2A_U02 
S2A_U03 
H2A_U03 

K_U14 Prowadzi, na poziomie rozszerzonym, pracę badawczą pod 
kierunkiem opiekuna naukowego 

S2A_U02 
S2A_U07 



K_U15 Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe między 
wydarzeniami politycznymi, społecznymi, gospodarczymi (o 
różnej wadze i znaczeniu), dokonuje ich analizy i 
interpretacji, wreszcie prognozuje możliwe dalsze scenariusze 
wydarzeń 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U04 
 

K_U16 Opisuje, krytycznie analizuje i przewiduje możliwe 
scenariusze rozwoju stosunków zewnętrznych UE 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U07 

K_U17 Opisuje, krytycznie analizuje i przewiduje możliwe 
scenariusze rozwoju relacji zagranicznych Polski z jej 
kluczowymi partnerami na arenie międzynarodowej 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U07 

K_U18 Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe między 
wydarzeniami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi a 
tworzącymi się nowymi formami zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państw i społeczeństw 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U08 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i 
zawodowego, potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać 
nabytą wiedzę o stosunkach międzynarodowych 

H2A_K01 
S2A_K06 
S2A_K01 
 

K_K02 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 
związane z prowadzeniem badań naukowych 

H2A_K04 
S2A_K04 

K_K03 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą 

H2A_K04 
S2A_K04 

K_K04 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i 
efektywnie ją organizuje 

S2A_K03 
H2A_K03 

K_K05 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i chętnie 
ją podejmuje, wykazuje aktywność 

S2A_K07 

K_K06 Jest gotowy do udziału w przygotowaniu i realizowaniu 
projektów społecznych i wykazuje odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje oraz skutki swoich działań 

S2A_K05 

K_K07 Jest otwarty na nowe idee i gotów do weryfikacji swoich 
przekonań w świetle nowych informacji i argumentów 

H2A_K01 

K_K08 Angażuje się we współpracę i potrafi pracować w grupie przy 
realizacji wspólnych działań 

S2A_K02 
H2A_K02 

K_K09 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie inicjowania i 
podtrzymywania wspólnych działań na płaszczyźnie lokalnej, 
regionalnej i międzynarodowej 

S2A_K07 
S2A_K02 

K_K10 Systematycznie i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym 
uniwersytetu i społeczności lokalnej/regionalnej 

H2A_K06 

K_K11 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy S2A_K07 
 


