
Załącznik nr 2

Nazwa kierunku: Stosunki międzynarodowe
Poziom studiów: II stopień
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 poziom
Profil studiów: Praktyczny
Dziedzina: Nauk społecznych
Dyscyplina/Dyscyplinyi: nauki o polityce i administracji

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu

Symbol
efektu

kierunkowego Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do
Uniwersalnych
charakterystyk

pierwszego
stopnia

poziomów 6-8
PRKii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6-8

PRKiii

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego
stopnia

poziomów 6 i 7
PRK dla
dziedziny

sztukiiv

Odniesienie do
charakterystyk

drugiego stopnia
poziomów 6 i 7

PRK dla
kwalifikacji

inżynierskichv

Wiedza: absolwent zna i rozumie Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_W01
interdyscyplinarny charakter wiedzy i kompetencji z dziedziny nauk 
społecznych 

P7U_W1 P7S_WG1

K_W02

w sposób pogłębiony uwarunkowania stosunków międzynarodowych  
zarówno w obszarze politycznym, społecznym, gospodarczym, jak i 
kulturowym

P7U_W2 P7S_WK2

K_W03

wielowymiarowość wiedzy i kompetencji z dziedziny nauk społecznych, 
zwłaszcza w ramach przygotowania do wykonywania zawodów 
związanych z realizacją stosunków międzynarodowych 

P7U_W1 P7S_WG1
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K_W04

teorię i praktykę funkcjonowania międzynarodowych instytucji oraz 
złożoność relacji między nimi, w tym dyplomacji i komunikowania 
międzynarodowego 

P7U_W2 P7S_WK2

K_W05

w sposób pogłębiony główne kierunki ewolucji stosunków 
międzynarodowych i wpływu na nie dylematów współczesnej cywilizacji 
– globalizacji, deterytorializacji problemów, istnienia quasi-państw oraz 
migracji 

P7U_W1
P7S_WG2,
P7S_WK1

K_W06
kontekst stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w zakresie integracji 
i bezpieczeństwa europejskiego 

P7U_W2
P7S_WK2

K_W07

w sposób pogłębiony normy etyczne i inne uwarunkowania 
obowiązujące w relacjach międzyludzkich, szczególnie w obszarze 
stosunków międzynarodowych, w tym związanych z wykonywaniem 
zawodów 

P7U_W2
P7S_WK1,
P7S_WK2

K_W08

w sposób pogłębiony zasady wykonywania zawodu związanego z 
realizacją stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem 
przedsiębiorczości oraz norm własności intelektualnej 

P7U_W1 P7S_WK3

Umiejętności: absolwent potrafi Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_U01

wykorzystywać posiadaną, pogłębioną wiedzę i kompetencje do 
analizowania, diagnozowania, wyjaśniania oraz prognozowania kwestii 
szczegółowych związanych z wykonywaniem zawodu odnoszącego się 
do realizacji stosunków międzynarodowych

P7U_U1
P7S_UW1,
P7S_UW2

K_U02

wykorzystać pogłębioną wiedzę i kompetencje do samodzielnego 
rozwiązywania problemów dotyczących pracy zawodowej w instytucjach
związanych z realizacją polityki międzynarodowej oraz odnoszących się 
do relacji międzyludzkich

P7U_U1 P7S_UW2

K_U03

wykorzystać pogłębioną wiedzę i kompetencje do samodzielnego 
wdrażania rozwiązań problemów w zakresie stosunków 
międzynarodowych 

P7U_U1
P7S_UW1,
P7S_UW4
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K_U04

wykorzystywać pogłębioną wiedzę i kompetencje do rozwiązywania 
podstawowych problemów związanych z realizacją w praktyce 
stosunków międzynarodowych 

P7U_U3
P7S_UK1,
P7S_UK2

K_U05
prawidłowo oceniać zagrożenia w zakresie stosunków 
międzynarodowych i przedstawiać ich praktyczne rozwiązania

P7U_U1,
P7S_UW1

K_U06

przygotować w sposób profesjonalny wystąpienia w języku polskim i 
obcym 

P7U_U1,
P7U_U3

P7S_UW3,
P7S_UK1,
P7S_UK2,
P7S_UK3

K_U07 zarządzać pracami zespołu oraz współpracować w zespole P7U_U1,
P7U_U3

P7S_UO1,
P7S_UO2

K_U08
samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności z dziedziny 
nauk społecznych oraz ukierunkowywać inne osoby w tym zakresie 

P7U_U2 P7S_UU1

K_U09
w sposób zwięzły, zrozumiały i krytyczny komunikować się z otoczeniem,
z użyciem specjalistycznej terminologii oraz prowadzić debatę

P7U_U1,
P7U_U3

P7S_UK1,
P7S_UK2,
P7S_UK3

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

Kod składnika
opisu

K_K01
podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych 
aspektów związanych z własną pracą i etosem zawodowym

P7U_K1 P7S_KR1

K_K02
wypełniania roli społecznej absolwenta stosunków międzynarodowych P7U_K2

P7U_K3

P7S_K01,
P7S_K02,
P7S_K03

K_K03

uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, wykazując się 
znaczną dozą przedsiębiorczości

P7U_K2
P7U_K3

P7S_K01,
P7S_K02,
P7S_K03

K_K04

samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i kompetencji oraz 
podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych 
działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych 
informacji

P7U_K2
P7S_KK1,
P7S_KK2,



i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą

ii W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą

iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MNiSW z dnia
14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8
Polskiej Ramy Kwalifikacji - część I

iv Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowe  dla  kwalifikacji  uzyskiwanych  w  ramach  systemu  szkolnictwa  wyższego  i  nauki  –  dla  dziedziny  sztuki  –
rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część II

v Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji
typowe dla kwalifikacji  uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i  nauki,  umożliwiających uzyskanie
kompetencji  inżynierskich – rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  w sprawie charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji - część III


