EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Nazwa kierunku: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Liczba ECTS: 180

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Liczba semestrów: 6
Symbole
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kierunkowych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do
uniwersalnych
charakterystyk PRK

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu wybrane fakty obiekty i P6U_W
zjawiska
właściwe
dla
kierunku
stosunki
międzynarodowe, jego umiejscowienia w obrębie
dyscyplin naukowych takich jak: nauki o zarządzaniu i
jakości, nauki prawne, nauki o polityce i jakości
w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z P6U_W
zakresu teorii stosunków międzynarodowych i jej
zastosowanie w działalności zawodowej.
w zaawansowanym stopniu typowe rodzaje struktur P6U_W
oraz instytucje stosunków międzynarodowych
(ekonomiczne, polityczne, prawne, kulturowe,
militarne, społeczne) i ich odniesienie do działalności
zawodowej .
w zaawansowanym stopniu wybrane procesy P6U_W
integracyjne i dezintegracyjne w kraju i na świecie.
w zaawansowanym stopniu wybrane założenia oraz P6U_W

Odniesienie do charakterystyki
drugiego stopnia PRK dla właściwego
poziomu
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mechanizmy narodowych i międzynarodowych
systemów bezpieczeństwa.
w zaawansowanym stopniu kompleksowe relacje
pomiędzy różnymi obszarami polityki wewnętrznej
państwa, jego polityki zagranicznej oraz położenia
międzynarodowego jako uczestnika stosunków
międzynarodowych odnosząc się do praktycznej
działalności zawodowej.
w zaawansowanym stopniu wybrane problemy
globalne współczesnego świata: społeczne, polityczne,
kulturowe i ekonomiczne w tym z zakresu gospodarki
światowej oraz interakcje kulturowo-cywilizacyjne w
stosunkach międzynarodowych
w zaawansowanym stopniu źródła, czynniki i
konsekwencje lokalne i międzynarodowe procesów
regionalizacji
we
współczesnych
stosunkach
międzynarodowych.
w zaawansowanym stopniu zna czynniki warunkujące
pozycję Polski w stosunkach międzynarodowych, ,
w zaawansowanym stopniu kluczowe zależności i
relacje
pomiędzy
uczestnikami
stosunków
międzynarodowych i ich odniesienie do działalności
zawodowej .
w zaawansowanym stopniu podstawowe normy i
reguły kształtujące stosunki międzynarodowe (prawne,
moralne, organizacyjne)i ich zastosowanie w
działalności zawodowej .
w zaawansowanym stopniu wybrane techniki
negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem
negocjacji
międzynarodowych
oraz
techniki
komunikowania społecznego .
w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia badań,
w tym techniki pozyskiwania danych – informacji
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źródłowych,
dotyczących
stosunków
międzynarodowych, pozwalające opisywać struktury i
instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi
zachodzące ze szczególnym uwzględnieniem instytucji
i organizacji takich jak Rada Europy ,Unia Europejska
w zaawansowanym stopniu podstawowe zasady P6U_W
tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.
w zaawansowanym stopniu fakty oraz procesy P6U_W
odnoszące się do historycznej ewolucji stosunków
międzynarodowych.
miejsce oraz rolę Unii Europejskiej w stosunkach P6U_W
międzynarodowych.
podstawowe zasady i pojęcia z zakresu ochrony P6U_W
własności przemysłowej i prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI
analizować,
interpretować
wydarzenia P6U_U
międzynarodowe w tym o charakterze kulturowym,
politycznym, prawnym i gospodarczym
poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji z nich
pochodzących, dokonywać oceny, krytycznej analizy i
syntezy tych informacji, dobrać oraz stosować
właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane
techniki informacyjno--komunikacyjnych
analizować problemy globalne współczesnego świata z P6U_U
wykorzystaniem odpowiednich źródeł informacji,
metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych .
sformułować , analizować i rozwiązać typowy problem P6U_U
praktyczny dla działalności zawodowej w zakresie
stosunków międzynarodowych.
ocenić wpływ uwarunkowań geograficznych na relacje P6U_U
pomiędzy
uczestnikami
stosunków
międzynarodowych w praktyce zawodowej
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analizować
zachowania
podmiotów
systemu
politycznego funkcjonujących w obrębie struktur
państwowych i międzynarodowych (ekonomicznych,
społecznych, kulturowych,
informacyjnych) .
identyfikować typowe dla działalności zawodowej
współzależności w tym
związki przyczynowo –
skutkowe
w stosunkach i wydarzeniach
międzynarodowych i ocenić siłę ich oddziaływania .
wykorzystać
posiadaną wiedzę w zakresie
prowadzonej działalności zawodowej do analizowania
oraz interpretowania decyzji oraz działania władzy
państwowej w zakresie stosunków międzynarodowych
w ocenie relacji pomiędzy podmiotami stosunków
międzynarodowych dokonać syntezy różnych kategorii
uwarunkowań
(politycznych,
ekonomicznych,
społecznych,
demograficznych,
kulturowych,
militarnych, informacyjnych)
zidentyfikować
różne
rodzaje
zagrożeń
dla
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz symulować
ich rozwój oraz zakres terytorialny.
dokonywać analiz i na ich podstawie konstruować
elementarne scenariusze rozwoju procesów i zjawisk z
zakresu stosunków międzynarodowych (kulturowych,
politycznych, prawnych, ekonomicznych).
posługiwać się aktami normatywnymi w celu
rozwiązania problemów i zadań
praktycznych
typowych dla działalności zawodowej w zakresie
stosunków międzynarodowych.
łączyć wiedzę i praktykę w zakresie stosunków
międzynarodowych z aktami normatywnymi.
komunikować się w grupie społecznej, posługując się
komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi w
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relacjach interpersonalnych oraz negocjacjach z
wykorzystaniem specjalistycznej terminologii z
zakresu stosunków międzynarodowych .
pracować
indywidualnie
oraz w zespole w
środowisku międzynarodowym i wielokulturowym
wykonując zarówno zadania związane z realizacją
narzuconych celów, jak i ich wyznaczaniem i
organizacją pracy zespołu; identyfikuje korzyści
płynące z pracy zespołowej..
samodzielnie planować i realizować ścieżkę własnego
rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz kompetencji
poprzez ustawiczne samokształcenie
przygotować typowe wypowiedzi pisemne i ustne na
temat
zagadnień
z
zakresu
stosunków
międzynarodowych w języku polskim oraz obcym.
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
brać udział w debacie dotyczącej stosunków
międzynarodowych – przedstawiać i oceniać własne
opinie a także różne stanowiska oraz dyskutować o
nich
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE:JEST GOTÓW DO
Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności, P6U_K
krytycznej oceny
odbieranych treści ,uznawania
znaczenia wiedzy i zasięgania opinii ekspertów w
rozwiązywaniu
problemów
poznawczych
i
praktycznych
z
zakresu
stosunków
międzynarodowych
wyznaczania
priorytetów
służących
realizacji P6U_K
określonego przez siebie lub innych zadania w obrębie
aktywności zawodowej lub społecznej. dbając o
dorobek i tradycje zawodowe w zakresie stosunków
międzynarodowych
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rozstrzygania
dylematów
związanych
z P6U_K
odpowiedzialnym
wykonywaniem
zawodu,
i
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania
tego od innych
SM_K04
uznawania znaczenia wartości demokratycznych oraz P6U_K
ma
świadomość
konieczności
aktywności
obywatelskiej w kształtowaniu demokracji .
SM_K05
udziału w projektach społeczno- gospodarczych P6U_K
dotyczących relacji międzynarodowych na rzecz
środowiska społecznego
SM_K06
myślenia i działania w sposób
P6U_K
zaangażowany i przedsiębiorczy na rzecz rozwoju
stosunków międzynarodowych
Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6S - poziom PRK 6, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
P6U - odniesienie do uniwersalnych charakterystyk PRK
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia
WK – kategoria wiedzy, kontekst
UW- kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się
UU – kategoria umiejętności, uczenie się
KK - kategoria kompetencji społecznych, ocena (krytyczna)
KO – kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność
KR – kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa
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