Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/2017 Senatu UKSW
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia
na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzonym
na Wydziale Prawa i Administracji UKSW
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

Stosunki międzynarodowe WP‐SM‐N‐1, WP‐SMZ ‐1

Poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia

praktyczny

Forma studiów

stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez absolwenta

licencjat

Obszar/‐y kształcenia**

obszar nauk społecznych
dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa – nauki o polityce
(ok. 65%); dziedzina nauk prawnych, dyscyplina naukowa – prawo
(ok. 35%)

Dziedzina nauki
i dyscyplina naukowa
Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach
i efektach kształcenia
prowadzonych na uczelni

brak programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na uczelni

Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

Tabela odniesień
efektów kierunkowych
do efektów obszarowych

193
Symbol efektu
na kierunku

Efekt kształcenia dla absolwenta

Odniesienie do
charakterystyk
uniwersalnych i
drugiego stopnia PRK

wiedza: absolwent zna i rozumie …
SM1_W01

zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymii i ich
relacje do innych dziedzin naukowych

P6S_WG

SM1_W02

zależności między filozofią polityczną a stosunkami
międzynarodowymi

P6S_WG

SM1_W03

historię w zakresie odpowiadającym kierunkowi
stosunki międzynarodowe

P6S_WG

SM1_W04

zagadnienia z zakresu
przedmiotów ekonomicznych i
gospodarczych w zakresie dotyczącym stosunków
międzynarodowych

P6S_WK

SM1_W05

strukturę i
instytucje właściwych dla stosunków
międzynarodowych. W szczególności ma wiedzę o
wybranych cywilizacjach, państwach i
organizacjach międzynarodowych

P6S_WG

SM1_W06

SM1_W07

różne rodzaje struktur i instytucji, w szczególności systemy
polityczne
relacje pomiędzy instytucjami międzynarodowymi a organami
krajowymi, w szczególności w ramach międzynarodowych
stosunków politycznych/ kulturalnych/gospodarczych

P6S_WG

P6S_WG

SM1_W08

relacje pomiędzy strukturami i instytucjami
międzynarodowymi a organami krajowymi, w szczególności w
zakresie prawa dyplomatycznego i konsularnego

P6S_WG

SM1_W09

rodzaje więzi społecznych odpowiadających stosunkom
międzynarodowym oraz rządzące nimi prawidłowości, w
szczególności w zakresie polityki zagranicznej ważnych na
scenie międzynarodowej państw i organizacji, w tym polskiej
polityki zagranicznej

P6S_WG

SM1_W10

zasady funkcjonowania
jednostki w przestrzeni międzynarodowej
w aspekcie prawnym i politycznym, ze
szczególnym uwzględnieniem
międzynarodowej ochrony środowiska i
międzynarodowych stosunków
kulturalnych

P6S_WG

SM1_W11

normy i reguły prawa
międzynarodowego, prawa UE oraz
sporów i konfliktów międzynarodowych. Ma wiedzę o
ich źródłach, naturze, zmianach i
sposobach działania

P6S_WG

SM1_W12

normy i reguły
organizujące państwo i prawo, ich
źródło, naturę, zmiany i sposoby

P6S_WG

SM1_W13

SM1_W14

procesy zmian struktur i
instytucji występujących w stosunkach
międzynarodowych, w tym Unii
Europejskiej i USA
procesy zmian struktur i
instytucji występujących w stosunkach
międzynarodowych, w szczególności w
zakresie historii prawa narodów oraz
historii stosunków międzynarodowych

P6S_WG

P6S_WG

SM1_W15

poglądy na temat struktur i
instytucji występujących w stosunkach
międzynarodowych oraz rodzaje więzi
w tym zakresie i ich historyczną ewolucję

P6S_WG

SM1_W16

struktury i instytucje
występujące w stosunkach
międzynarodowych, a zwłaszcza w nauce
o państwie i prawie, nauce o polityce,
wprowadzeniu do nauki stosunków
międzynarodowych

P6S_WG

SM1_W17

podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności
przemysłowej, ochrony dziedzictwa
kulturowego i prawa autorskiego, w
stopniu właściwym dla kierunku stosunki
międzynarodowe

P6S_WK

SM1_W18

ogólne zasady tworzenia i rozwoju
form indywidualnej przedsiębiorczości, a
w szczególności prowadzenia działalności
gospodarczej w wymiarze krajowym i
międzynarodowym przy wykorzystaniu
wiedzy z zakresu ekonomii,
międzynarodowych stosunków
gospodarczych oraz polityki gospodarczej,
w stopniu właściwym dla kierunku
stosunki międzynarodowe

P6S_WK

umiejętności: absolwent potrafi ...

SM1_U01

SM1_U02

SM1_U03

SM1_U04

SM1_U05

SM1_U06

SM1_U07

SM1_U08

interpretować zjawiska
polityczne, aktualne zdarzenia i procesy
zachodzące na arenie międzynarodowej, w
zakresie stosunków międzynarodowych;
umie wskazać ich przyczyny i ocenić
skutki
interpretować kwestie
prawne w zakresie stosunków
międzynarodowych
wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną i pozyskiwać dane do
analizowania procesów i zjawisk
politycznych z zakresu stosunków
międzynarodowych
wykorzystać podstawową wiedzę i
pozyskiwać dane do analizowania
procesów prawnych z zakresu stosunków
międzynarodowych
analizować przyczyny,
przebieg i skutki toczących się na świecie
konfliktów i sporów, charakterystycznych
dla stosunków międzynarodowych
analizować przyczyny,
przebieg i skutki działań
politycznych/prawnych w zakresie
stosunków międzynarodowych
prognozować procesy i zjawiska
polityczne/prawne z wykorzystaniem
standardowych metod i narzędzi
właściwych dla stosunków
międzynarodowych

przewidywać podstawowe skutki
działań uczestników stosunków
międzynarodowych i określać znaczenie
procesów dla zmian systemu
międzynarodowego, wykorzystując
zdobytą wiedzę o odpowiednich nurtach,
metodach i technikach badawczych,
zwłaszcza technologii informatycznych

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

SM1_U09

SM1_U10

SM1_U11

posługiwać się instrumentami
prawa międzynarodowego, prawa UE i
prawa porównawczego dla rozwiązania
konkretnych problemów z obszaru
stosunków międzynarodowych

wykorzystać zdobytą wiedzę do
rozwiązywania problemów pojawiających
się w pracy zawodowej np. przedsiębiorcy
czy urzędnika odpowiedzialnego za
kontakty międzynarodowe; umie
podejmować decyzje zarówno w otoczeniu
krajowym, jak i międzynarodowym

analizować proponowane rozwiązania
konkretnych problemów z dziedziny
stosunków międzynarodowych i proponuje
w tym zakresie odpowiednie
rozstrzygnięcia

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

SM1_U12

analizować zjawiska polityczneh w
zakresie stosunków międzynarodowych, ze
szczególnym uwzględnieniem
międzynarodowych stosunków
politycznych lub polityki zagranicznej
wybranych państw

P6S_UW

SM1_U13

analizować kwestie prawne w zakresie
stosunków międzynarodowych, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa
dyplomatycznego i konsularnego oraz
prawa międzynarodowego

P6S_UW

SM1_U14

wykorzystać metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych, właściwe dla
stosunków międzynarodowych, takie jak
technologie informatyczne czy negocjacje

P6S_UW

SM1_U15

przygotować
typowe prace pisemne w języku
polskim lub obcym dotyczące
zdarzeń i procesów zachodzących w
stosunkach międzynarodowych

P6S_UK

SM1_U16

planować i organizować pracę indywidualną i w zespole w ramach
zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi

P6S_UO

SM1_U17

samodzielnie planowaći realizować władne uczenie się przez całe
życie w ramach tematyki objętej kierunkiem studiów

P6S_UU

SM1_U18

przygotować
wystąpienia ustne, w języku polskim lub
obcym w zakresie stosunków
międzynarodowych, dotyczące
zagadnień szczegółowych

P6S_UK

SM_U19

posługiwać się językami obcymi objętymi programem studiów
zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu
B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, a w
szczególności: potrafi porozumiewać się
płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik
komunikacyjnych w stopniu
umożliwiającym w miarę swobodną
konwersację z obcokrajowcami na tematy
ogólne oraz związane ze studiowaną
specjalnością; potrafi, na podstawie
wyszukanych informacji, napisać jasny i
spełniający warunki formalne tekst na
wiele tematów ogólnych oraz związanych
ze studiowaną dyscypliną; posiada
umiejętność przekazywania na piśmie
informacji oraz wyrażania swojego zdania
podając argumenty za i przeciw;
potrafi samodzielnie przygotować i
wygłosić prezentację ustną przedstawiając
swój pogląd na dany temat ( w tym także
na tematy związane ze studiowaną
specjalnością) oraz podając argumenty za i
przeciw; potrafi bronić swoich tez podczas
dyskusji

P6S_UK

kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do ...

SM1_K01

SM1_K02

pracy w zespole w środowisku
międzynarodowym i wielokulturowym. Potrafi
przyjmować w grupie różne role

określenia priorytetów
związanych z rozwiązywaniem zadań z
zakresu analizy, wyjaśniania i
prognozowania zdarzeń w sferze
stosunków międzynarodowych służących
realizacji określonego przez siebie lub
innych zadania

P6S_KO

P6S_KO

SM1_K03

rozpoznawania problemów
związanych ze zjawiskami zachodzącymi w
stosunkach międzynarodowych dotyczących
pracy zawodowej. Ma świadomość
znaczenia zachowania się w sposób
profesjonalny

P6S_KK

SM1_K04

uczestniczenia w przygotowaniu
projektów z zakresu stosunków
międzynarodowych służących
praktycznemu wykorzystaniu zdobytej
wiedzy

P6S_KK

SM1_K05

uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności

P6S_KR

SM1_K06

myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy; jest przygotowany do działania na rynku
krajowym i międzynarodowym

P6S_KR

SM1_K07

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

P6S_KR

SM1_K08

pogłębiania umiejętności
językowych. Potrafi samodzielnie
wykorzystywać w tym celu dostępne mu
źródła; Potrafi czytać ze zrozumieniem
teksty ogólne i specjalistyczne

P6S_KO

* niepotrzebne skreślić
** program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy udzaił
liczby punktów ects w łącznej liczbie punktów ects.

