
 1 

Załącznik nr 1 do wniosku o utworzenie kierunku 

E f e k t y   k s z t a ł c e n i a    d l a     k i e r u n k u 

    i   i c h    r e l a c j e    z  

e f e k t a m i   k s z t a ł c e n i a    d l a    o b s z a r ó w     k s z t a ł c e n i a   
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) 

 

Studia wschodnie 

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

magisterskie) 

 

Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

 

ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) 

kształcenia:  
(wraz z uzasadnieniem)* 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie nauk 

społecznych. 

Kierunek studiów Studia wschodnie należy do obszaru kształcenia 

w zakresie nauk społecznych. Przedmiot badań Studiów 

wschodnich odnosi się do teoretycznego ujęcia specyfiki regionu 

Azji oraz państw byłego ZSRR. W jego ramach zawarte są badania 

nad polityką i społeczeństwami regionu Azji oraz byłego ZSRR. 

Specyfika Studiów wschodnich polega na tym, że kwestie 

funkcjonowania i reprodukowania systemów politycznych są 

uzupełnione o i wykazanie ich religijnych i kulturowych 

determinant. Studia wschodnie zajmują się rozumieniem zamian 

społecznych i politycznych, jakie zachodzą o w zróżnicowanych 

etnicznie, religijnie i kulturowo społeczeństwach azjatyckich i 

państw byłego ZSRR. Ponadto badania w ramach Studiów 

wschodnich oparte są na interkulturowej podstawie teoretycznej, 

umożliwiającej krytyczną analizę stanu wiedzy na temat Azji i 

regionu byłego ZSRR. 

 

 

 

Nauki społeczne 

 

(1) Symbol  (2) Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
 

Po ukończeniu studiów I stopnia 

kierunku Studia wschodnie 

profilu ogólnoakademickim 

absolwent osiąga następujące efekty 
kształcenia: 

 (3) Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia (symbole) 

w zakresie nauk 

społecznych 

WIEDZA 
K_W01  ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu Studiów 

wschodnich, jej źródeł oraz związków z innymi naukami 

 S1A_W01, S1A_W05, 

S1A_W06 

K_W02 posiada uporządkowaną wiedzę o historii badań nad 

społecznościami azjatyckimi i należącymi do byłego 

ZSRR 

S1A_W04, 

S1A_W06, 

S1A_W09 

K_W03 posiada elementarną wiedzę dotycząca metodologii  

badań interkulturowych 

S1A_W09 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę na temat kultury i jej 

społecznych uwarunkowań w regionie Azji i państw 

byłego ZSRR   

S1A_W02, S1A_W05, 

S1A_W08 
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K_W05 ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów 

społecznych oraz rodzajów więzi społecznych i ich 

ewolucji w regionie azjatyckim i  byłego ZSRR 

S1A_W02, 

S1A_W04, 

S1A_W05, 

S1A_W07 

K_W06 posiada podstawowe wiadomości z zakresu 

funkcjonowania systemów politycznych państw byłego 

bloku ZSRR oraz Azji 

S1A_W02, 

S1A_W03, 

S1A_W07 

K_W07 ma podstawową wiedzę na temat różnic kulturowych i 

społecznych w regionie Azji oraz państw byłego ZSRR 

S1A_W05, 

S1A_W06, 

S1A_W07 

K-W08 posiada podstawową wiedzę dotyczącą społeczeństw 

azjatyckich oraz należących do byłego ZSRR 

S1A_W03, 

S1A_W05 

K_W09 zna i rozumie czynniki determinujące procesy polityczne 

i społeczne zachodzące w państwach regionu Azji i 

byłego ZSRR 

S1A_W03, 

S1A_W06, 

S1A_W08 

K_W10 ma podstawową wiedzę dotyczącą organizacji 

międzynarodowych w regionie azjatyckim i byłego bloku 

ZSRR 

S1A_W03 

K_W11 posiada podstawową wiedzę dotycząca związków 

politycznych i ekonomicznych pomiędzy krajami 

azjatyckimi i należącymi do byłego ZSRR a Unią 

Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Afryką 

S1A_W02, 

S1A_W03 

K_W12 posiada elementarną wiedzę dotyczącą przyczyn 

konfliktów międzynarodowych oraz etnicznych w Azji i 

państwach byłego ZSRR 

S1A_W03 

K_W13 posiada podstawową wiedzę dotyczącą różnic religijnych 

w regionie Azji i byłego ZSRR 

S1A_W07 

K_W14 posiada elementarną wiedzę z zakresu różnic etnicznych i 

ich determinant w społeczeństwach azjatyckich oraz  

należących byłego bloku ZSRR 

S1A_W02, 

S1A_W03, 

S1A_W05, 

S1A_W09 

K_W15 ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów 

filozoficznych i religijnych społeczeństw azjatyckich 

oraz należących do byłego bloku ZSRR  

S1A_W02, 

S1A_W05, 

H1A_W01 

K_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat podobieństw i różnic 

dotyczących systemów filozoficznych i kulturowych 

państw regionu Azji i byłego ZSRR a myślą zachodnią 

S1A_W07, 

H1A_W10 

K_W17 posiada elementarną wiedzę dotyczącą kultury 

materialnej społeczeństw azjatyckich i byłego bloku 

ZSRR 

H1A_W10 

K_W18 posiada podstawową wiedzę dotyczącą historii regionu 

Azji i byłego bloku ZSRR 

S1A_W08 

K_W19 zna podstawową terminologią właściwą dla badań w 

zakresie Studiów wschodnich (po polsku i w języku 

obcym). 

 

S1A_W06 

K_W20 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych oraz prawa z zakresu ochrony intelektualnej 

S1A_W01,  

S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 posługuje się podstawowymi kategoriami badawczymi z 

zakresu nauk społecznych 

S1A_U01 

K_U02 potrafi dokonać wyboru pojęć i teorii do analizy zjawisk 

społecznych i politycznych społeczeństw azjatyckich i 

byłego bloku ZSRR 

S1A_U01, 

S1A_U02, 

S1A_U08 

 

K_U03 poprawnie dobiera narzędzia do badań interkulturowych 

społeczeństw azjatyckich i byłego ZSRR 

S1A_U01, 

S1A_U08 

K_U04 potrafi wskazać na podstawowe determinanty różnic 

religijnych i kulturowych wpływających na tożsamość 

S1A_U01, 

S1A_U03, 
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poszczególnych grup społecznych w regionie Azji i 

byłym bloku ZSRR 

S1A_U04 

K_U05 potrafi wykazać polityczne i ekonomiczne zależności 

pomiędzy krajami Azji a Unią Europejską, Afryką oraz 

Stanami Zjednoczonymi 

S1A_U04 

 

K-U06 potrafi wykazać  się podstawową wiedzą dotyczącą 

historii regionu Azji i byłego ZSRR 

H1A_U08, 

S1A_U02 

K_U07 posiada umiejętność prognozowania konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych oraz politycznych w 

regionie azjatyckim i państw byłego ZSRR z 

wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi 

S1A_U03, 

S1A_U04, 

S1A_U07 

K_U08 potrafi uporządkować koncepcje filozoficzne i religijne i 

wykazać ich odniesienia do systemów społecznych w 

Azji i byłym bloku ZSRR 

H1A_U04, 

S1A_U03 

K_U09 potrafi wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy 

systemami filozoficzno-religijnymi społeczeństw 

azjatyckich i należącymi do byłego ZSRR a zachodnimi 

H1A_U05 

 

K_U10 posiada podstawową wiedzę z zakresu badań 

interkulturowych i potrafi zastosować ją do analizy 

społeczeństw azjatyckich i byłego bloku ZSRR 

S1A_U02, 

S1A_U03 

S1A_U06, 

S1A_U10 

K_U11 ocenia i analizuje czynniki wpływające na przebieg 

zmian i procesów społeczno-kulturowych regionu 

azjatyckiego i byłego ZSRR 

S1A_U03, 

S1A_U04, 

S1A_U08 

K_U12 posiada umiejętność określenia sposobów 

funkcjonowania systemów politycznych, i społecznych 

państw regionu Azji i byłego ZSRR 

S1A_U02, 

S1A_U03, 

S1A_U08 

K_U13 potrafi wykazać się  wiedzę dotyczącą funkcjonowania 

systemów kulturowo-religijnych w regionie azjatyckim i 

byłego ZSRR 

H1A_U05, 

S1A_U03 

 

K_U14 posługuje się podstawową terminologią właściwą dla 

badań w zakresie w studiów wschodnich (po polsku i w 

języku obcym)  

S1A_U09, 

S1A_U10, 

S1A_U11 

K_U15 potrafi pracować zespołowo, projektować i wykonywać 

zadania, dostrzegać skutki oraz wskazywać na obszary 

wymagające uzupełnienia lub modyfikacji 

S1A_U03, 

S1A_U06, 

S1A_U08 

K_U16 przestrzega zasad etycznych oraz ochrony pracy 

intelektualnej, jest świadom konsekwencji wynikających 

z badań interkulturowych 

S1A_U05, 

S1A_U06 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 rozumie potrzebę poszerzenia zdobytej wiedzy i 

kompetencji zawodowych 

S1A_K01, 

S1A_K06 

K_K02 wykazuje gotowość do uzupełniania zdobytej wiedzy 

oraz jej rozpowszechniania 

S1A_K06 

 

K_K03 posiada kompetencje z zakresu pracy w zespole, potrafi 

motywować siebie i pozostałych członków zespołu do 

efektywniejszej pracy 

S1A_K02, 

S1A_K03 

 

K_K04 poprawie ustosunkowuje się różnic kulturowych i potrafi 

właściwie docenić ich odmienność 

S1A_K03, 

S1A_K04 

K_K05 dostrzega wartość badawczą oraz społeczną w nowych 

ideach i argumentach  

S1A_K03, 

S1A_K04 

K_K06 właściwe ustosunkowuje się do norm etycznych i praw z 

zakresu własności intelektualnej  

S1A_K04 

K_K07 rozumie znaczenie refleksji teoretycznej dla 

kształtowania projektów społecznych wynikających z 

badań interkulturowych 

S1A_K05 

K_K08 wykazuje zrozumienie dla zaangażowania się w 

działalność społeczną i polityczną 

S1A_K05, 

S1A_K07 

K_K09 jest świadom odpowiedzialności społecznej płynącej z S1A_K03 
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badań interkulturowych  

K_K10 wykazuje zrozumienie dla odpowiedzialności naukowej 

wynikającej z pracy badawczej 

S1A_K03 

 

Powyższe efekty kształcenia zostały pozytywnie zaakceptowane przez Radę Wydziału Politologii i Studiów 

Międzynarodowych na posiedzeniu w dniu 27 marca 2012 r. 

Efekty dotyczą naboru 2012/2013. 
 

 


