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Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 48 Rady WPiSM  

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

Efekty kształcenia SM s1 2018-2019 

 

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 pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

(poziom 6, poziom 7) 
Poziom 6 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta: 
Licencjat 

Przyporządkowanie kierunku do obszaru 

(obszarów) kształcenia (wraz z 

uzasadnieniem) 

Obszary nauk społecznych i nauk humanistycznych. 

 

Stosunki międzynarodowe mieszczą się w naukach 

społecznych (nauki o polityce, prawo) oraz naukach 

humanistycznych (historia). 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe lub 

dziedziny sztuki i dyscypliny artystyczne, 

do których odnoszą się efekty kształcenia 

dla kierunku studiów: 

Obszar nauk społecznych: 

Dziedzina nauk społecznych: nauki o polityce 

Dziedzina nauk prawnych: prawo 

 

Obszar nauk humanistycznych: 

Dziedzina nauk humanistycznych: historia 

Symbol  Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

WIEDZA 

K_W01 
Ma wiedzę przedmiotową i metodologiczną w zakresie nauk społecznych w kontekście 

stosunków międzynarodowych i ich powiązaniu z naukami o polityce, historią, ekonomią 

i prawem 

K_W02 
Zna najważniejsze wydarzenia historyczne, które wpłynęły na kształt współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

K_W03 
Ma uporządkowaną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i procesach gospodarczych, na 

poziomie krajowym i  międzynarodowym 

K_W04 
Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli politycznej, zna współczesne doktryny 

polityczne i systemy polityczne 

K_W05 
Zna międzynarodowe powiązania polityczne, gospodarcze, kulturalne i wojskowe między 

uczestnikami stosunków międzynarodowych 

K_W06 
Ma podstawową wiedzę o państwie i prawie, zna główne kierunki rozwoju nauk 

prawnych 
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K_W07 
Zna normy i zasady prawne regulujące relacje między uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

K_W08 
Dysponuje wiedzą dotyczącą struktur wewnętrznych, mechanizmów działania , trybu 

stanowienia prawa i zasad prawnych w Unii Europejskiej 

K_W09 
Zna metodologię badań w zakresie stosunków międzynarodowych i prowadzi badania 

pod kierunkiem opiekuna naukowego 

K_W10 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej w 

kontekście etycznego postępowania 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
Potrafi wyszukiwać, oceniać, interpretować teksty z zakresu stosunków 

międzynarodowych z punktu widzenia nauk: o polityce, ekonomicznych, prawnych oraz 

historycznych 

K_U02 
Potrafi wyszukiwać, selekcjonować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł 

pisanych i elektronicznych 

K_U03 
Poprawnie stosuje poznaną terminologię i metody badawcze z zakresu dyscyplin 

naukowych, w ramach których prowadzone są badania nad stosunkami 

międzynarodowymi 

K_U04 
Formułuje własne tezy i je uzasadnia, a także ocenia poglądy innych i dyskutuje o tym w 

języku polskim i obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

K_U05 We własnym zakresie planuje i realizuje proces samokształcenia 

K_U06 Planuje i organizuje pracę własną oraz zespołową 

K_U07 
Potrafi wskazać i analizować związki przyczynowo-skutkowe wydarzeń 

międzynarodowych 

K_U08 
Opisuje i analizuje stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach 

bezpieczeństwa między różnymi uczestnikami relacji międzynarodowych 

K_U09 
Analizuje i interpretuje dane statystyczne dotyczące zagadnień z zakresu stosunków 

międzynarodowych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
Jest gotów do zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesie 

rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie stosunków międzynarodowych 

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

pracą oraz postępowaniem 

K_K03 
Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie międzynarodowego dziedzictwa 

kulturowego i konieczności współpracy międzynarodowej w tym zakresie 

K_K04 
Wykazuje motywację do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i działania na 

rzecz interesu publicznego 

K_K05 
Potrafi myśleć i działać przedsiębiorczo i kreatywnie w zakresie pełnienia ról 

zawodowych 

K_K06 Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i jest w stanie zdiagnozować własne braki 
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Projekt efektów kształcenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Wydziału 

Politologii i Studiów Międzynarodowych w dniu 12 grudnia 2017 roku. Będzie obowiązywać od 

roku akademickiego 2018/2019. 
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Tabela pomocnicza – tabela spójności efektów kształcenia - dokument dla Komisji ds. Dydaktyki i 

Efektów Kształcenia 

 

Efekty kształcenia SM s1 2018-2019 

 

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/Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

(niepotrzebne usuń) 
Studia pierwszego stopnia / Poziom 6 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki lub praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat 

 

 

Kod składnika opisu 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji – 

charakterystyki 

szczegółowe P6S/P7S* 

Kierunkowe efekty 

kształcenia 

(symbol i opis) 

Nazwa przedmiotu  
z programu studiów 

WIEDZA 

P6S_WG 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_H1 

K_W01 

Ma wiedzę przedmiotową i 

metodologiczną w zakresie 

nauk społecznych w 

kontekście stosunków 

międzynarodowych i ich 

powiązaniu z naukami o 

polityce, historią, ekonomią 

i prawem 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Seminarium dyplomowe 

P6S_WG 

K_W02 

Zna najważniejsze 

wydarzenia historyczne, 

które wpłynęły na kształt 

współczesnych stosunków 

międzynarodowych 

Historia stosunków międzynarodowych 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

P6S_WK 

K_W03 

Ma uporządkowaną wiedzę 

o zjawiskach 

ekonomicznych i procesach 

gospodarczych, na poziomie 

krajowym i  

międzynarodowym 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Ekonomia 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Polityka gospodarcza 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Wspólna waluta europejska 
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P6S_WG 

K_W04 

Ma podstawową wiedzę na 

temat rozwoju myśli 

politycznej, zna 

współczesne doktryny 

polityczne i systemy 

polityczne 

Filozofia 

Współczesne systemy polityczne 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

P6S_WK 

K_W05 

Zna międzynarodowe 

powiązania polityczne, 

gospodarcze, kulturalne i 

wojskowe między 

uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

Historia stosunków międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Wspólna waluta europejska 

Wprowadzenie do geopolityki 

P6S_WK 

K_W06 

Ma podstawową wiedzę o 

państwie i prawie, zna 

główne kierunki rozwoju 

nauk prawnych 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

P6S_WK 

K_W07 

Zna normy i zasady prawne 

regulujące relacje między 

uczestnikami stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Instytucje i prawo UE 

Organizacje międzynarodowe 

P6S_WG 

K_W08 

Dysponuje wiedzą 

dotyczącą struktur 

wewnętrznych, 

mechanizmów działania , 

trybu stanowienia prawa i 

zasad prawnych w Unii 

Europejskiej 

Instytucje i prawo UE 

Wspólna waluta europejska 

Pozyskiwanie środków europejskich 

P6S_WG_S1 

K_W09 

Zna metodologię badań w 

zakresie stosunków 

międzynarodowych i 

prowadzi badania pod 

kierunkiem opiekuna 

naukowego 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Seminarium dyplomowe 

P6S_WK_S1 

P6S_WK_H1 

K_W10 

Zna i rozumie podstawowe 

pojęcia z zakresu ochrony 

własności intelektualnej w 

kontekście etycznego 

postępowania 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Seminarium dyplomowe 

Prawa autorskie i prawa pokrewne 

Etykieta i dobre maniery 
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UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_UW 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H1 

K_U01 

Potrafi wyszukiwać, 

oceniać, interpretować 

teksty z zakresu stosunków 

międzynarodowych z 

punktu widzenia nauk: o 

polityce, ekonomicznych, 

prawnych oraz historii 

Filozofia 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Historia stosunków międzynarodowych 

Ekonomia 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Etykieta i dobre maniery 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Podstawy statystyki i demografii 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Polityka gospodarcza 

Seminarium dyplomowe 

Praktyki zawodowe  

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

Wprowadzenie do geopolityki 
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P6S_UW 

K_U02 

Potrafi wyszukiwać, 

selekcjonować, oceniać i 

wykorzystywać informacje 

ze źródeł pisanych i 

elektronicznych 

Filozofia 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Historia stosunków międzynarodowych 

Ekonomia 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Etykieta i dobre maniery 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Podstawy statystyki i demografii 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Polityka gospodarcza 

Seminarium dyplomowe 

Praktyki zawodowe  

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

Wprowadzenie do geopolityki 

P6S_UW 

K_U03 

Poprawnie stosuje poznaną 

terminologię i metody 

badawcze z zakresu 

dyscyplin naukowych, w 

ramach których prowadzone 

są badania nad stosunkami 

międzynarodowymi 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Seminarium dyplomowe 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 
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P6S_UK 

K_U04 

Formułuje własne tezy i je 

uzasadnia, a także ocenia 

poglądy innych i dyskutuje 

o tym w języku polskim i 

obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia 

Językowego 

Historia stosunków międzynarodowych 

Ekonomia 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Polityka gospodarcza 

Seminarium dyplomowe 

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

Przedmiot fakultatywny w języku obcym 

P6S_UO 

P6S_UU 

K_U05 

We własnym zakresie 

planuje i realizuje proces 

samokształcenia 

Filozofia 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Historia stosunków międzynarodowych 

Ekonomia 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Etykieta i dobre maniery 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Podstawy statystyki i demografii 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Polityka gospodarcza 

Seminarium dyplomowe 

Praktyki zawodowe  

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

Wprowadzenie do geopolityki 
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P6S_UO 
K_U06 

Planuje i organizuje pracę 

własną oraz zespołową 

Historia stosunków międzynarodowych 

Ekonomia 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Etykieta i dobre maniery 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Podstawy statystyki i demografii 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Seminarium dyplomowe 

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

P6S_UW_S2 

K_U07 

Potrafi wskazać i 

analizować związki 

przyczynowo-skutkowe 

wydarzeń 

międzynarodowych 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Historia stosunków międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Polityka gospodarcza 

Seminarium dyplomowe 

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

Wprowadzenie do geopolityki 
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P6S_UW_S2 

P6S_UW_H2 

K_U08 

Opisuje i analizuje stosunki 

polityczne, gospodarcze, 

społeczne i w kwestiach 

bezpieczeństwa między 

różnymi uczestnikami 

relacji międzynarodowych 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Historia stosunków międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

Wprowadzenie do geopolityki 

Instytucje i prawo UE 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Polityka gospodarcza 

P6S_UW_S1 

K_U09 

Analizuje i interpretuje dane 

statystyczne dotyczące 

zagadnień z zakresu 

stosunków 

międzynarodowych 

Podstawy statystyki i demografii 

Polityka gospodarcza 

Ekonomia 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6S_KK 

K_K01 

Jest gotów do zdobywania 

wiedzy, informacji i danych 

potrzebnych w procesie 

rozwiązywania 

praktycznych problemów w 

zakresie stosunków 

międzynarodowych 

Praktyki zawodowe 

Seminarium dyplomowe 

P6S_KR 

K_K02 

Dostrzega i formułuje 

problemy moralne i 

dylematy etyczne związane 

z własną i cudzą pracą oraz 

postępowaniem 

Filozofia 

Prawa autorskie i prawa pokrewne 

Seminarium dyplomowe 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Praktyki zawodowe 

Etykieta i dobre maniery 

P6S_KR_H1 

K_K03 

Ma świadomość 

odpowiedzialności za 

zachowanie 

międzynarodowego 

dziedzictwa kulturowego i 

konieczności współpracy 

międzynarodowej w tym 

zakresie 

Filozofia 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Etykieta i dobre maniery 

P6S_KO 

K_K04 

Wykazuje motywację do 

aktywnego uczestniczenia w 

życiu społecznym i 

działania na rzecz interesu 

publicznego 

Praktyki zawodowe 

Seminarium dyplomowe 
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P6S_KO 

K_K05 

Potrafi myśleć i działać 

przedsiębiorczo i 

kreatywnie w zakresie 

pełnienia ról zawodowych 

Seminarium dyplomowe 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Praktyki zawodowe 

P6S_KK 

K_K06 

Krytycznie ocenia 

posiadaną wiedzę i jest w 

stanie zdiagnozować własne 

braki 

Filozofia 

Geografia polityczna i ekonomiczna 

Historia stosunków międzynarodowych 

Ekonomia 

Wprowadzenie do stosunków 

międzynarodowych 

Międzynarodowe stosunki kulturalne 

Etykieta i dobre maniery 

Instytucje i prawo UE 

Współczesne systemy polityczne 

Wstęp do nauki o państwie i prawie 

Współczesne światowe doktryny polityczne 

Podstawy statystyki i demografii 

Konflikty zbrojne w XX i XXI wieku 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Metody i techniki badań w stosunkach 

międzynarodowych 

Pozyskiwanie środków europejskich 

Międzynarodowe stosunki polityczne w latach 

1945-1989 

Polityka gospodarcza 

Seminarium dyplomowe 

Praktyki zawodowe  

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1989 

roku 

Organizacje międzynarodowe 

Polska polityka zagraniczna 

Międzynarodowe prawo publiczne 

Wspólna waluta europejska 

Azja w stosunkach międzynarodowych 

Wprowadzenie do geopolityki 

 

 

 

 
* Należy wykorzystać wszystkie charakterystyki poziomu drugiego – szczegółowego (P6S/P7S), a tylko wybrane 

dla poziomu drugiego – szczegółowego dla obszarów (np. P6S_WK_H,     P6S_WG_S1, itd.) 
 

Dla poziomu drugiego obszarowego należy podać przed symbolem skrót wskazujący obszar: 

- H - obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym, 

- S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym, 

- X - obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym, 

- P - obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym, 

- T - obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym, 

- M - obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze  

         fizycznej, 

- R - obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryjnym, 

- A - obszar kształcenia odpowiadający sztuce. 

 

Cztery składniki opisu efektów (bez wskazania profilu kształcenia – co wynika z opisu kierunku): 

 poziom (P6S, P7S, P8S),  

 składnik (WG, WK, UW, UK, UO, UU, KK, KO, KR),  
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 obszar kształcenia (H, S, P, X, T, P, A, M, Inz),  

 numer charakterystyki (1, 2,3, 4,...) 

 

Przykłady symboli kodowania: 
P6S_WG_H1,    P6S_WG_S1  
P6S_WG_H2,    P6S_WG_S2  
P6S_WG_H3,    P6S_WG_S3  
P6S_WK_H,     P6S_WK_S  
P6S_WG/K_H,   P6S_WG/K_S  
P6S_UW_H1,    P6S_UW_S1  
P6S_UW_H2,    P6S_UW_S2  
P6S_UW_S3 


