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Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 48 Rady WPiSM  

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

Efekty kształcenia SM s2 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 kształ-

cenia) 

Stosunki międzynarodowe 

Poziom kształcenia: 

(studia pierwszego, drugiego stopnia, jed-

nolite studia magisterskie) 
Studia drugiego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 

(poziom 6, poziom 7) 
Poziom 7 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki, praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez ab-

solwenta: 
Magister 

Przyporządkowanie kierunku do obsza-

ru (obszarów) kształcenia (wraz z uza-

sadnieniem) 

Obszary nauk społecznych i nauk humanistycznych. 

 

Stosunki międzynarodowe mieszczą się w naukach społecz-

nych (nauki o polityce, prawo) oraz naukach humanistycz-

nych (historia). 

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe 

lub dziedziny sztuki i dyscypliny arty-

styczne, 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 pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej stosunków mię-

dzynarodowych oraz ich interdyscyplinarnym charakterze odnoszącym się do nauk: o 

polityce, prawnych, ekonomicznych i historii 

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o kierunkach i stanowiskach teorii stosunków międzynarodo-

wych oraz współczesnych szkołach badawczych w badaniach nad stosunkami mię-

dzynarodowymi 

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat międzynarodowych relacji o charakterze poli-

tycznym, ekonomicznym i prawnym 

K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę o procesach globalizacji i regionalizacji 
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K_W05 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz 

konieczność poszanowania własności intelektualnej w pracy naukowej 

K_W06 Ma pogłębioną wiedzę o politykach i działaniach oraz  stosunkach zewnętrznych UE 

K_W07 Rozpoznaje kluczowych partnerów Polski na arenie międzynarodowej i zna kierunki 

polityki zagranicznej RP 

K_W08 Ma pogłębioną wiedzę na temat kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa współcze-

snych państw i społeczeństw 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Wyszukuje, selekcjonuje, ocenia i przetwarza informacje ze źródeł pisanych i elektro-

nicznych oraz interpretuje je z punktu widzenia problemów stosunków międzynaro-

dowych 

K_U02 Potrafi prognozować procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i w kwestiach bez-

pieczeństwa, zachodzące w obszarze stosunków międzynarodowych 

K_U03 Identyfikuje strategie argumentacyjne stosowane w dyscyplinach naukowych, w ra-

mach których prowadzone są badania nad  stosunkami międzynarodowymi, także z 

wykorzystaniem narzędzi ICT 

K_U04 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin, w ramach których prowadzone 

są badania nad stosunkami międzynarodowymi, dla opisu i analizy problemów mię-

dzynarodowych 

K_U05 Potrafi w sposób spójny i przejrzysty wypowiadać się ustnie i na piśmie, w tym w 

języku obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowe-

go, o zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania stosunków międzynaro-

dowych, wykorzystując dorobek różnych dyscyplin naukowych oraz uzasadniając 

swoje twierdzenia 

K_U06 Potrafi planować i kierować pracą zespołu 

K_U07 Jest w stanie zaplanować i wdrożyć proces samokształcenia, tak dla siebie jak i dla 

innych osób 

K_U08 Prawidłowo i sprawnie stosuje normy prawa krajowego, europejskiego (unijnego) i  

międzynarodowego w celu rozwiązania konkretnych problemów 

K_U09 Prowadzi, na poziomie rozszerzonym, pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna na-

ukowego 

K_U10 Wskazuje związki przyczynowo-skutkowe między wydarzeniami politycznymi, spo-

łecznymi, gospodarczymi (o różnej wadze i znaczeniu), dokonuje ich analizy i inter-

pretacji, wreszcie prognozuje możliwe dalsze scenariusze wydarzeń 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest gotów do samodzielnej i krytycznej oceny treści dotyczących relacji międzynaro-

dowych 

K_K02 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cu-

dzą pracą, jest gotowy do rozwoju zawodowego 

K_K03 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i chętnie je podejmuje, wykazuje 

aktywność 

K_K04 Jest gotowy do udziału w przygotowaniu i realizowaniu projektów społecznych, także 

w kontekście współpracy międzynarodowej 
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K_K05 Potrafi myśleć i działać w sposób twórczy i przedsiębiorczy 

K_K06 Systematycznie i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym uniwersytetu, społeczno-

ści lokalnej/regionalnej, jak i w wymiarze szerszym aniżeli krajowy 

 

 

 

 

Projekt efektów kształcenia został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Wydziału Poli-

tologii 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 s2 2018-2019 

 

 

Wydział prowadzący kierunek studiów: 
Wydział Politologii i Studiów Między-

narodowych 

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 drugiego stopnia / Poziom 7 

Profil kształcenia: 

(ogólnoakademicki lub praktyczny) 
Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Magister 

 

 

 

Kod składnika opisu Pol-

skiej Ramy Kwalifikacji – 

charakterystyki szczegó-

łowe P6S/P7S* 

Kierunkowe efekty kształ-

cenia 

(symbol i opis) 

Nazwa przedmiotu  
z programu studiów 

WIEDZA 

P7S_WG 

P7S_WG_H1 

K_W01 

Ma pogłębioną wiedzę o 

specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej stosunków 

międzynarodowych oraz ich 

interdyscyplinarnym charak-

terze odnoszącym się do na-

uk: o polityce, prawnych, 

ekonomicznych i historii 

Teoria stosunków międzynarodowych 

Seminarium magisterskie 

P7S_WG 

P7S_WG_S1 

K_W02 

Ma pogłębioną wiedzę o 

kierunkach i stanowiskach 

teorii stosunków międzyna-

rodowych oraz współcze-

snych szkołach badawczych 

w badaniach nad stosunkami 

międzynarodowymi 

Teoria stosunków międzynarodowych 

Seminarium magisterskie 
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P7S_WK 

K_W03 

Ma uporządkowaną wiedzę 

na temat międzynarodowych 

relacji o charakterze poli-

tycznym, ekonomicznym i 

prawnym 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Partnerzy strategiczni III RP 

Relacje zewnętrzne UE 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Międzynarodowe rynki finansowe 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

P7S_WK 

P7S_WG_S3 

K_W04 

Ma uporządkowaną wiedzę o 

procesach globalizacji i re-

gionalizacji 

Globalizacja i regionalizacja 

P7S_WK_S1 

P7S_WK_H1 

K_W05 

Zna i rozumie podstawowe 

pojęcia z zakresu ochrony 

własności intelektualnej oraz 

konieczność poszanowania 

własności intelektualnej w 

pracy naukowej 

Seminarium magisterskie 

P7S_WK 

K_W06 

Ma pogłębioną wiedzę o 

politykach i działaniach oraz  

stosunkach zewnętrznych UE 

Relacje zewnętrzne UE 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

P7S_WK 

K_W07 

Rozpoznaje kluczowych 

partnerów Polski na arenie 

międzynarodowej i zna kie-

runki polityki zagranicznej 

RP 

Partnerzy strategiczni III RP 

P7S_WK 

K_W08 

Ma pogłębioną wiedzę na 

temat kluczowych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa współ-

czesnych państw i społe-

czeństw 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

UMIEJĘTNOŚCI 
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P7S_UW 

K_U01 

Wyszukuje, selekcjonuje, 

ocenia i przetwarza informa-

cje ze źródeł pisanych i elek-

tronicznych oraz interpretuje 

je z punktu widzenia 

problemów stosunków mię-

dzynarodowych 

Seminarium magisterskie 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Partnerzy strategiczni III RP 

Relacje zewnętrzne UE 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Międzynarodowe rynki finansowe 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

P7S_UW_S1 

P7S_UW_H1 

K_U02 

Potrafi prognozować procesy 

polityczne, gospodarcze, 

społeczne i w kwestiach bez-

pieczeństwa, zachodzące w 

obszarze stosunków między-

narodowych 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

P7S_UW 

K_U03 

Identyfikuje strategie argu-

mentacyjne stosowane w 

dyscyplinach naukowych, w 

ramach których prowadzone 

są badania nad  stosunkami 

międzynarodowymi, także z 

wykorzystaniem narzędzi 

ICT 

Teoria stosunków międzynarodowych 

Seminarium magisterskie 

P7S_UK 

P7SUW_H2 

K_U04 

Wykorzystuje wiedzę teore-

tyczną z zakresu dyscyplin, w 

ramach których prowadzone 

są badania nad stosunkami 

międzynarodowymi, dla opi-

su i analizy problemów mię-

dzynarodowych 

Seminarium magisterskie 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Partnerzy strategiczni III RP 

Relacje zewnętrzne UE 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Międzynarodowe rynki finansowe 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 
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P7S_UK 

K_U05 

Potrafi w sposób spójny i 

przejrzysty wypowiadać się 

ustnie i na piśmie, w tym w 

języku obcym na poziomie 

B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowe-

go, o zagadnieniach stano-

wiących przedmiot zaintere-

sowania stosunków między-

narodowych, wykorzystując 

dorobek różnych dyscyplin 

naukowych oraz uzasadniając 

swoje twierdzenia  

Seminarium magisterskie 

Przedmiot fakultatywny w języku obcym 

P7S_UO 
K_U06 

Potrafi planować i kierować 

pracą zespołu 

Seminarium magisterskie 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

P7S_UU 

K_U07 

Jest w stanie zaplanować i 

wdrożyć proces samokształ-

cenia, tak dla siebie jak i dla 

innych osób 

Seminarium magisterskie 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Partnerzy strategiczni III RP 

Relacje zewnętrzne UE 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Międzynarodowe rynki finansowe 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Teoria stosunków międzynarodowych 

P7S_UW 

P7S_UW_S3 

K_U08 

Prawidłowo i sprawnie stosu-

je normy prawa krajowego, 

europejskiego (unijnego) i  

międzynarodowego w celu 

rozwiązania konkretnych 

problemów 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 
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P7S_UW_S2 

K_U09 

Prowadzi, na poziomie roz-

szerzonym, pracę badawczą 

pod kierunkiem opiekuna 

naukowego 

Seminarium magisterskie 

P7S_UW_S1 

K_U10 

Wskazuje związki przyczy-

nowo-skutkowe między wy-

darzeniami politycznymi, 

społecznymi, gospodarczymi 

(o różnej wadze i znaczeniu), 

dokonuje ich analizy i inter-

pretacji, wreszcie prognozuje 

możliwe dalsze scenariusze 

wydarzeń 

Seminarium magisterskie 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Partnerzy strategiczni III RP 

Relacje zewnętrzne UE 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Międzynarodowe rynki finansowe 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P7S_KK 

K_K01 

Jest gotów do samodzielnej i 

krytycznej oceny treści doty-

czących relacji międzynaro-

dowych 

Seminarium magisterskie 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Partnerzy strategiczni III RP 

Relacje zewnętrzne UE 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Państwa upadłe i konflikty asymetryczne w 

XX i XXI wieku 

Międzynarodowe rynki finansowe 

Międzynarodowe transakcje gospodarcze 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Teoria stosunków międzynarodowych 

P7S_KR 

K_K02 

Dostrzega i formułuje pro-

blemy moralne i dylematy 

etyczne związane z własną i 

cudzą pracą, jest gotowy do 

rozwoju zawodowego 

Seminarium magisterskie 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

P7S_KR 

K_K03 

Jest gotowy do podejmowa-

nia wyzwań zawodowych i 

chętnie je podejmuje, wyka-

zuje aktywność 

Seminarium magisterskie 
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P7S_KO 

K_K04 

Jest gotowy do udziału w 

przygotowaniu i realizowaniu 

projektów społecznych, także 

w kontekście współpracy 

międzynarodowej 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Seminarium magisterskie 

P7S_KO 

K_K05 

Potrafi myśleć i działać w 

sposób twórczy i przedsię-

biorczy 

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej 

Seminarium magisterskie 

P7S_KR_H1 

K_K06 

Systematycznie i aktywnie 

uczestniczy w życiu kultural-

nym uniwersytetu, społecz-

ności lokalnej/regionalnej, 

jak i w wymiarze szerszym 

aniżeli krajowy 

Ekonomia rozwoju 

Globalizacja i regionalizacja 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowa ochrona środowiska 

Seminarium magisterskie 

 

 

 

 

 
* 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, 

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

         fizycznej, 

 

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),  

 obszar kształcenia (H, S, M),  

 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 


