Załącznik do Uchwały Nr 187/2019 Senatu UKSW
z dnia 26 września 2019 r.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, studia drugiego stopnia (stacjonarne)
1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się
Dziedzina nauki

Dyscyplina naukowa

Udział %

nauki o polityce i administracji

55

nauki prawne

45

Dziedzina nauk społecznych

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia
określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego
stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższymi i nauce.
Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe (profil praktyczny) jest
przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej,
administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych,
a także w ramach korporacji transnarodowych. Absolwent po ukończeniu 2‐letnich studiów
magisterskich będzie przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty oraz wyższym
w publicznym albo prywatnym aparacie administracyjnym. W toku studiów absolwent zdobędzie
szeroką wiedzę prawniczą przygotowującą go do pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym,
oraz wiedzę o politycznych aspektach stosunków międzynarodowych. Absolwent zostanie także
przygotowany do pracy w instytucjach naukowo‐badawczych, ośrodkach dokumentacyjnych,
wydawnictwach.
Kierunek stosunki międzynarodowe wpisuje się w strategię umiędzynarodowienia polskiej
nauki, w tym UKSW; daje możliwości pozyskania studentów zagranicznych oraz realizacji
programu przy wsparciu profesorów wizytujących bądź wykładowców zagranicznych. Na
kierunku stosunki międzynarodowe realizowany jest program koncentrujący się przede
wszystkim na zagadnieniach politologicznych oraz prawnych związanych ze stosunkami
międzynarodowymi; na skutek połączenia nauk prawnych i politologicznych, z przewagą nauk o
polityce, powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; inspiracją dla takiego połączenia
nauk prawny i politologicznych były programy wiodących zagranicznych uczelni oraz instytutów
naukowych.
Absolwent kierunku Stosunki
Międzynarodowe będzie należał do grona wysoko
wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy w różnego rodzaju instytucjach państwowych
albo prywatnych funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry
pracowników służby zagranicznej, służby państwowej, kadry globalnych korporacji, a także
przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, posiadających szeroką
wiedzę z zakresu prawnych i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych,
funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐
gospodarcze w tym zakresie.
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SM2_W01

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności
między nimi związane z prawem międzynarodowym, także w powiązaniu
z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania prawnicze
i aksjologiczny kontekst prawa międzynarodowego.

P7U_W

SM2_W02

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną wiedzę prawniczą z zakresu prawa międzynarodowego,
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie obejmującą kluczowe zagadnienia
oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy prawniczej –
a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania
praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem
stosunku międzynarodowe.

P7S_WG

SM2_W03

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, prawne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów,
w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

P7S_WK

SM2_W04

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności
między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu
z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny
kontekst stosunków międzynarodowych.

P7U_W

SM2_W05

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich
metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące
zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia
z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu
studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również
zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z
kierunkiem stosunki międzynarodowe.

P7S_WG

SM2_W06

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

P7S_WK
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wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy prawne,
z wykorzystaniem nowej wiedzy prawniczej, także z innych dziedzin
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać
innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
odpowiednio uzasadniać stanowiska.

P7U_U

Umiejętności

1

SM2_U02

SM2_U03

SM2_U04

SM2_U05
SM2_U06

SM2_U07

SM2_U08

SM2_U09

SM2_U10

SM2_U11
SM2_U12

wykorzystywać posiadaną wiedzę prawniczą – formułować i rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy prawne oraz innowacyjnie wykonywać zadania
w nieprzewidywalnych warunkach przez:
− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno‐komunikacyjnych,
− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.
wykorzystywać posiadaną wiedzę prawniczą – formułować i rozwiązywać
problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej
związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych
o profilu praktycznym.
komunikować się na tematy specjalistyczne związane z prawem
międzynarodowym ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.
kierować pracą zespołu prawnego współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach prawnych.
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu prawa przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne
z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy
politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać
innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
odpowiednio uzasadniać stanowiska.
wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków
międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy
politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych
technik informacyjno‐komunikacyjnych,
− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.
wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać
problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej
związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych
o profilu praktycznym; formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami wdrożeniowymi – w przypadku stosunków międzynarodowych
o profilu praktycznym.
komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu
stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną
terminologią.
kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach
prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii
związanej ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać
innych w tym zakresie.
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P7S_UW

P7S_UW

P7S_UK

P7S_UO
P7S_UU

P7S_UU

P7S_UW

P7S_UW

P7S_UK

P7S_UO
P7S_UU

Symbol
efektu
uczenia się

SM2_K01

SM2_K02

SM2_K03

SM2_K04

SM2_K05

SM2_K06

SM2_K07

SM2_K08

Kompetencje społeczne
absolwent jest gotów do:

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku
prawniczym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz
zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia
odpowiedzialności za nią.
krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz zasięgania opinii ekspertów prawa w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności
na rzecz środowiska prawniczego inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
odpowiedzialnego pełnienia prawniczych ról zawodowych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
− rozwijania dorobku zawodu,
− podtrzymywania etosu zawodu,
− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad.
tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku
politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz
zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia
odpowiedzialności za nią.
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia
wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych
i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności
na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych,
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
− rozwijania dorobku zawodu,
− podtrzymywania etosu zawodu,
− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad.
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P7S_KK

P7S_KO

P7S_KR

P7U_K

P7S_KK

P7S_KO

P7S_KR

3. Program studiów stacjonarnych
Ogólne informacje o programie
Klasyfikacja ISCED

0312

Liczba semestrów

4

Profil

praktyczny

Forma studiów

stacjonarne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

magister

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów

930

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów

129

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

82

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu
nauki języków obcych

4

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru

47

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk
zawodowych

8

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny
nauk humanistycznych

5

Wymogi związane z ukończeniem studiów

praca dyplomowa

Opis realizacji programu
Na kierunku stosunki międzynarodowe realizowany jest program, który pozwala absolwentom
tego kierunku uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, ze szczególnym
naciskiem na jego politologiczne aspekty, uwzględniają także prawne aspekty. Intencją realizacji
programu stosunków międzynarodowego jest wprowadzenie studenta w zagadnienia ochrony
praw człowieka, międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej
oraz międzynarodowych transakcji gospodarczych i międzynarodowych rynków finansowych.
Ponadto student ma nabyć rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności
procesów globalizacji i regionalizacji oraz międzynarodowych stosunków społecznych,
międzynarodowych transakcji finansowych i gospodarczych, bezpieczeństwa międzynarodowego,
międzynarodowej ochrony środowiska oraz sporów i konfliktów międzynarodowych.
Student może pogłębiać swoją wiedzę w ramach określonych modułów: 1. Korporacji
transnarodowych albo 2. Organizacji międzynarodowych i służby zagranicznej. Przygotowanie do
napisania pracy magisterskiej następuje na semestrze III i IV. W trakcie trzeciego trymestru
realizowane są praktyki studenckie w wymiarze 200 godzin. Organizatorem praktyk jest UKSW.
Nadzór nad organizacją praktyk sprawuje Biuro Karier UKSW. Informacje dotyczące zasad i form
odbywania praktyk regulują: Regulamin Praktyk Studenckich UKSW oraz program praktyk,
stanowiący załącznik do programu studiów.
Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając
na przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców.
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Zajęcia obligatoryjne
1

I

1

Teoria stosunków
międzynarodowych

polski

punkty ECTS

liczba godzin

forma zaliczenia

symbole efektów
uczenia się dla
kierunku

rodzaj zajęć
dydaktycznych

przedmiot

język wykładowy
przedmiotu

lp.

semestr/trymestr

rok studiów

4. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych
przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia dla STUDIÓW STACJONARNYCH

890

96

wykład

SM2_W04, SM2_W05; SM2_W06

egzamin

30

4

polski

ćwiczenia

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08

zaliczenie
na ocenę

30

2

polski

wykład

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06

egzamin

30

4

zaliczenie
na ocenę

15

2

2

I

1

Teoria stosunków
międzynarodowych

3

I

1

Regionalizm w stosunkach
międzynarodowych

polski

ćwiczenia

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;

polski

wykład

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03

egzamin

30

4

SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04

zaliczenie
na ocenę

30

2

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03

egzamin

15

2

4

I

1

Regionalizm w stosunkach
międzynarodowych

5

I

1

Międzynarodowe prawo
gospodarcze

polski

polski

6

I

1

Międzynarodowe prawo
gospodarcze

7

I

1

Prawo własności przemysłowej

ćwiczenia

wykład

5

8

I

1

9

I

2

10

I

2

11

I

2

12

I

Translatorium ‐ język angielski
Polityka zagraniczna głównych
sąsiadów Polski
Prawne regulacje handlu
międzynarodowego
Międzynarodowa ochrona praw
człowieka

angielski

translatorium

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08

polski

wykład

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06

egzamin

30

4

polski

wykład

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03

egzamin

15

2

polski

wykład

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03

egzamin

30

4

zaliczenie
na ocenę

30

2

zaliczenie
na ocenę

15

2

zaliczenie
na ocenę

30

2

zaliczenie
na ocenę

200

8

łącznie na 1 roku

545

46

2

Międzynarodowa ochrona praw
człowieka

polski

ćwiczenia

wybór

translatorium

13

I

2

Translatorium w języku obcym w
stosunkach międzynarodowych
(do wyboru: francuski, hiszpański,
niemiecki i rosyjski)

14

I

2

Seminarium magisterskie

polski

seminarium

15

I

3

Praktyka studencka

polski

praktyka

SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04
SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08
W przypadku wyboru seminarium prawnego:
SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04
W przypadku wyboru seminarium politologicznego:
SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;
SM2_U01, SM2_U02, SM2_U03, SM2_U04,
SM2_U05, SM2_U06, SM2_U07, SM2_U08,
SM2_U09, SM2_U10, SM2_U11, SM2_U12,
SM2_K01, SM2_K02, SM2_K03, SM2_K04,
SM2_K05, SM2_K06, SM2_K07, SM2_K08

6

zaliczenie
na ocenę

15

2

16

II

3

Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej

polski

wykład

SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03

egzamin

30

4

polski

ćwiczenia

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04

zaliczenie
na ocenę

15

2

17

II

3

Prawo gospodarcze Unii
Europejskiej

18

II

3

Rozstrzyganie sporów publiczno‐
prywatnych w stosunkach
międzynarodowych

polski

wykład

SM2_W04; SM2_W05; SM2_W06;

egzamin

30

4

19

II

3

Prawo inwestycji zagranicznych

polski

wykład

SM2_W01; SM2_W02; SM2_W03

egzamin

30

4

Prawne regulacje
międzynarodowego rynku
finansowego

polski

konwersatorium

SM2_W01,SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04

zaliczenie
na ocenę

15

2

polski

wykład

SM2_W01; SM2_W02; SM2_W03

egzamin

30

4

polski

wykład

SM2_W04; SM2_W05; SM2_W06;

egzamin

30

4

zaliczenie
na ocenę

15

2

egzamin

15

2

zaliczenie
na ocenę

30

4

egzamin

30

4

20

II

3

21

II

3

22

II

3

Regionalne organizacje
integracyjne
Międzynarodowe stosunki
gospodarcze Polski

23

II

3

Międzynarodowe stosunki
gospodarcze Polski

24

II

3

Terroryzm międzynarodowy

polski

wykład

25

II

3

Seminarium magisterskie

polski

seminarium

26

II

4

Czynnik religijny i etyczny w
stosunkach międzynarodowych

polski

wykład

polski

ćwiczenia

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;
SM2_W04; SM2_W05; SM2_W06
W przypadku wyboru seminarium
prawnego:SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03;
SM2_U01; SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04;
SM2_U05; SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02;
SM2_K03; SM2_K04
W przypadku wyboru seminarium politologicznego:
SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;
SM2_W04; SM2_W05; SM2_W06
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27

II

4

Czynnik religijny i etyczny w
stosunkach międzynarodowych

28

II

4

Międzynarodowa ochrona
cudzoziemców i uchodźców

29

II

4

Seminarium magisterskie

polski

polski

polski

ćwiczenia

SM2_W04;SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08

zaliczenie
na ocenę

15

2

wykład

SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03

egzamin

30

4

seminarium

W przypadku wyboru seminarium prawnego:
SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03; SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04
W przypadku wyboru seminarium politologicznego:
SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;

zaliczenie
na ocenę +
złożenie
pracy
dyplomowej

30

8

łącznie na 2 roku

345

50

30

I

1+2

31

I

1

32

I

2

Język polski akademicki dla
cudzoziemców ‐ dla
cudzoziemców 1+ 2 semestr
Zajęcia z zakresu nauk
humanistycznych
Zajęcia z zakresu prawa
międzynarodowego i UE (do
wyboru 3 zajęcia o łącznej liczbie
12 ECTS z listy zajęć co roku
aktualizowanej)

punkty ECTS

liczba godzin

forma
zaliczenia

symbole
efektów
uczenia się dla
kierunku

rodzaj zajęć
dydaktycznych

przedmiot

język
wykładowy
przedmiotu

lp.

semestr

rok studiów

Zajęcia do wyboru przez studenta

polski

konwersatorium

P6S_UK

zaliczenie
na ocenę

60

6

polski

wykład

SM2_W01, SM2_W02; SM2_W03

zaliczenie
na ocenę

60

5

wykład

SM2_W01; SM2_W02; SM2_W03 SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_U01; SM2_U02; SM2_U03;
SM2_U04

zaliczenie
na ocenę

90

12

90

16

polski

oraz 1 z 2 modułów zajęć do wyboru opisanych poniżej
łącznie za zajęcia do wyboru

8

240

33

Moduł 1. Korporacje transnarodowe

33

34

I

II

1

Globalizacja we współczesnym
świecie

4

Zajęcia z zakresu
międzynarodowego obrotu oraz
systemów politycznych i prawa
obcego (do wyboru 3 zajęcia o
łącznej liczbie 12 ECTS z listy zajęć
co roku aktualizowanej)

polski

polski

wykład

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;

zaliczenie
na ocenę

30

4

wykład

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;

zaliczenie
na ocenę

90

12

wykład

SM2_W04,SM2_W05; SM2_W06; SM2_U07;
SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11;
SM2_U12; SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07;
SM2_K08;

zaliczenie
na ocenę

30

4

wykład

SM2_W01;SM2_W02; SM2_W03 SM2_U01;
SM2_U02; SM2_U03; SM2_U04; SM2_U05;
SM2_U06; SM2_K01; SM2_K02; SM2_K03;
SM2_K04

zaliczenie
na ocenę

90

12

Moduł 2. Organizacje międzynarodowe i służba zagraniczna

33

34

I

II

1

Dylematy globalnego
przywództwa USA

4

Zajęcia z zakresu prawa człowieka
i prawa humanitarnego (do
wyboru 3 zajęcia o łącznej liczbie
12 ECTS z listy zajęć co roku
aktualizowanej)

polski

polski
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Załącznik do Programu studiów

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH
Stosunki międzynarodowe – profil praktyczny
Studenci studiów II stopnia muszą zrealizować 200 godzin praktyk.
Praktyki weryfikują wykorzystanie w środowisku pracy wiedzę zdobytą w trakcie studiów, dlatego
efekty uczenia się, które Student musi zrealizować podczas praktyk odnoszą się przede wszystkim do
umiejętności i kompetencji społecznych. Poniższa tabela przedstawia efekty uczenia się, które należy
zrealizować podczas praktyk:

Efekty uczenia się

Symbol

wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy prawne,
z wykorzystaniem nowej wiedzy prawniczej, także z innych dziedzin samodzielnie
planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać
stanowiska.
wykorzystywać posiadaną wiedzę prawniczą – formułować i rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy prawne oraz innowacyjnie wykonywać zadania
w nieprzewidywalnych warunkach przez:
− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno‐komunikacyjnych,
− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.
wykorzystywać posiadaną wiedzę prawniczą – formułować i rozwiązywać problemy oraz
wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
– w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym.
komunikować się na tematy specjalistyczne związane z prawem międzynarodowym ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym
na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz
specjalistyczną terminologią.
kierować pracą zespołu prawnego współdziałać z innymi osobami w ramach prac
zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach prawnych.
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu prawa przez całe
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu
stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy politologicznej
z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin samodzielnie planować
własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać
stanowiska.
wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków
międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy
politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać
zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:
− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
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SM2_U01

SM2_U02

SM2_U03

SM2_U04

SM2_U05
SM2_U06

SM2_U07

SM2_U08

Weryfikacja
osiągniętych
efektów
 Karta
kompetencji
praktykanta
na UKSW
(załącznik nr 6
do Regulaminu
Praktyk
Studenckich
UKSW;
wypełnia
instytucja
przyjmująca)
 Dziennik
praktyk
(wypełnia
Student)
W przypadku
braku karty
praktykanta/dzien
niczka, weryfikacja
będzie opierać się
na analizie
przedstawionej
przez studenta
dokumentacji
oraz rozmowy
Pełnomocnika
ze studentem
potwierdzającej
osiągnięcie
zakładanych
efektów
kształcenia

informacyjno‐komunikacyjnych,
− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.
wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać problemy
oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym;
formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi –
w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym.
komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków
międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.
kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych
zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii związanej
ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie.

SM2_U09

SM2_U10

SM2_U11

SM2_U12

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku prawniczym
i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji,
w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

SM2_K01

krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów prawa w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu.

SM2_K02

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz
środowiska prawniczego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia
i działania w sposób przedsiębiorczy.

SM2_K03

odpowiedzialnego pełnienia prawniczych ról zawodowych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: − rozwijania dorobku zawodu,
− podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

SM2_K04

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku politologicznym
i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji,
w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

SM2_K05

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy
politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu.

SM2_K06

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy.

SM2_K07

odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:
− rozwijania dorobku zawodu,
− podtrzymywania etosu zawodu,
− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz
przestrzegania tych zasad.

SM2_K08

2

 Karta
kompetencji
praktykanta
na UKSW
(załącznik nr 6
do Regulaminu
Praktyk
Studenckich
UKSW;
wypełnia
instytucja
przyjmująca)
• Dziennik
praktyk
(wypełnia
Student)
W przypadku
braku karty
praktykanta/dzien
niczka, weryfikacja
będzie opierać się
na analizie
przedstawionej
przez studenta
dokumentacji
oraz rozmowy
Pełnomocnika
ze studentem
potwierdzającej
osiągnięcie
zakładanych
efektów
kształcenia

Cel praktyki zawodowej
1. Zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wiedzy prawniczej i politologicznej związanej
ze stosunkami międzynarodowymi.
2. Praktyka w prowadzeniu korespondencji prawniczej i dyplomatycznej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi aspektami pracy w urzędach administracji publicznej,
administracji organizacji międzynarodowych, korporacjach międzynarodowych oraz
międzynarodowych kancelariach prawniczych zajmujących prawnymi i politologicznymi
aspektami stosunków międzynarodowych .
4. Weryfikacja w praktyce wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawnych i politologicznych aspektów
stosunków międzynarodowych
5. Praca na rzecz pracodawcy w ramach działań i projektów związanych ze współpracą
międzynarodową.
6. Prowadzenie (jeśli to możliwe) rozmów / negocjacji / spotkań z kontrahentami / klientami /
instytucjami w polskim i obcym języku.
7. Wykorzystanie wiedzy politologicznej i prawniczej, kulturoznawczej o specyfice stosunków
międzynarodowych w firmach / instytucjach o charakterze międzynarodowym lub utrzymujących
relacje międzynarodowe.
Zalecenia dla instytucji przyjmujących na praktyki
1. Zapoznanie studenta z ogólnymi informacjami dotyczącymi organizacji instytucji / biura etc. oraz
z organizacją pracy, harmonogramem i dyscypliną pracy, jak również ze strukturą organizacyjną
instytucji, etc.
2. Zapoznanie studenta z obowiązkami, jakie wykonują pracownicy instytucji, w której student
odbywa praktykę.
3. Przedstawienie szczegółowego planu zadań, które student ma wykonywać.
4. Umożliwienie studentowi wglądu do nieobjętych tajemnicą firmowych materiałów związanych
z pracą.
5. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w ramach relacji między organami państwa oraz
rozmów biznesowych z klientami
6. Umożliwienie studentowi prowadzenia rozmów w imieniu firmy, udziału w projektowaniu
i wdrażaniu działań, kampanii oraz strategii, z zakresu (do wyboru): marketingu, kontaktów
z mediami, komunikacji.
7. Realizacja działań wyznaczonych przez specyfikę firmy czy instytucji, w której odbywa się
praktyka.
8. Przedłożenie sprawozdania z praktyki (wypełnienie dokumentów przedstawionych przez
praktykanta z opinią o przebiegu praktyk i pracy studenta).
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