
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 85/2014/2015 

 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów stosunki 

międzynarodowe – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 43 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

 

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 r.  

określił efekty kształcenia dla kierunku studiów stosunki międzynarodowe – studia drugiego 

stopnia, profil ogólnoakademicki. 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

   mgr Iwona Staszewska-Chyła        prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../7/2014/2015 

 

 

 

 

 



        Załącznik Nr 1.3 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 85/2014/2015 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. 

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 

Nazwa kierunku studiów:            STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

Poziom kształcenia:                      drugiego stopnia 

Profil kształcenia:                        ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

                                                       obszar nauk humanistycznych, obszar nauk społecznych 

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
(symbol) 

Wiedza 

1. K_W01 Ma poszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych 
i humanistycznych, dziedzin tych nauk, ich dyscyplin 
naukowych oraz ich wzajemnych relacji. 

S2A_W01 
H2A_W03 
H2A_W05 

2. K_W02 Zna dorobek naukowy i profesjonalną terminologię odnośnie 
stosunków międzynarodowych oraz jej interdyscyplinarny 
wymiar na poziomie rozszerzonym. 

S2A_W02 
H2A_W02 
H2A_W06 

3. K_W03 Ma pogłębioną wiedzę na temat środowiska 
międzynarodowego, jego przeszłości, geografii, struktury, 
instytucji i organizacji politycznych, gospodarczych, 
prawnych i kulturalnych. 

H2A_W01 
H2A_W10 
S2A_W02 

4. K_W04 Ma pogłębioną wiedzę o relacjach, uwarunkowaniach 
historycznych i zależnościach politycznych, ekonomicznych 
i społecznych w stosunkach międzynarodowych w skali 
globalnej, regionalnej oraz w poszczególnych państwach, 
a także na temat bezpieczeństwa związanego z powyższymi 
obszarami życia. 

H2A_W05 
S2A_W03 

5. K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę na temat mechanizmów 
interakcji między aktorami (jednostkami, grupami, 
organizacjami) w środowisku międzynarodowym oraz 
krajowej i lokalnej przestrzeni politycznej, gospodarczej, 
społecznej i kulturowej wynikających z tradycji i 
wcześniejszych relacji. 

H2A_W04 
H2A_W10 
S2A_W04 

6. K_W06 Ma pogłębioną wiedzę na temat struktury wyznaniowej, 
narodowościowej i różnorodności kulturowej środowiska 
międzynarodowego, krajowego i lokalnego, a także 
rządzących nimi prawidłowościami, determinującymi 
koegzystencję oraz konflikty. 

S2A_W04 
H2A_W05 
H2A_W10 

7. K_W07 Ma poszerzoną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli S2A_W05 



w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji oraz 
instytucji w środowisku lokalnym, krajowym i globalnym. 

H2A_W05 

8. K_W08 Zna na poziomie rozszerzonym prosystemowe i dysfunkcyjne 
zachowania grup społecznych, organizacji, partii, ruchów 
społecznych i politycznych, systemów politycznych oraz ich 
pozytywne i negatywne konsekwencje w środowisku 
międzynarodowym w przeszłości i współcześnie. 

H2A_W05 
S2A_W05 

9. K_W09 Ma pogłębioną wiedzę obejmującą teorię i metodologię 
badań stosunków międzynarodowych, gromadzenia i selekcji 
oraz interpretacji materiału źródłowego, a także deskrypcji 
i eksplanacji zjawisk, faktów, zdarzeń oraz mechanizmów 
występujących w poliarchicznym środowisku 
międzynarodowym i krajowym. 

H2A_W03 
H2A_W07 
S2A_W06 

10. K_W10 Posiada pogłębioną wiedzę na temat zawartości, 
funkcjonowania oraz korzystania z bazy danych w Internecie, 
bibliotekach, archiwach oraz w mediach krajowych 
i międzynarodowych. 

H2A_W08 
S2A_W06 

11. K_W11 Posiada pogłębioną wiedzę o normach prawnych i zasadach 
funkcjonowania organizacji i instytucji w państwie, regionie, 
na świecie oraz ich klasyfikacji, podziałach, a także specyfice 
języka prawa . 

S2A_W07 
H2A_W09 

12. K_W12 Ma pogłębioną wiedzę na temat prawa (tradycji prawa 
międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw 
człowieka w przeszłości i współcześnie) oraz jego źródeł, 
procesów ich kodyfikacji, a także mechanizmów i narzędzi 
odpowiedzialnych za ich respektowanie w stosunkach 
międzynarodowych, przy zachowaniu zasady 
zadośćuczynienia podmiotom za naruszenie ich praw. 

H2A_W07 
S2A_W07 

13. K_W13 Ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji i transformacji 
środowiska międzynarodowego, funkcjonowania dyplomacji, 
polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, państw na 
różnych kontynentach oraz głównych aktorów środowiska 
międzynarodowego. 

H2A_W04 
H2A_W05 
S2A_W03 

14. K_W14 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie dynamiki zjawisk 
politycznych, gospodarczych, demograficznych, religijnych 
i kulturowych oraz podziałach administracyjnych i systemach 
politycznych w Europie i na świecie w aspekcie przyczynowo-
skutkowym. 

H1A_W05 
H2A_W07 
S2A_W04 

15. K_W15 Ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski, Europy 
i świata w XX wieku, historii stosunków międzynarodowych, 
myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w 
skali globalnej i regionalnej. 

H2A_W04 

16. K_W16 Zna i rozumie pojęcia, zasady i regulacje prawa autorskiego, 
relacje między różnymi systemami prawa krajowego 
i międzynarodowego w zakresie ochrony własności. 

H2A_W08 

17. K_W17 Zna zasady obowiązujące w ekonomii, w tym zasady i formy 
podejmowania indywidualnej działalności, teorię 
i mechanizmy funkcjonowania podmiotów gospodarczych 
we współczesnym świecie, a także systemy finansowe 
działające w skali globalnej, krajowej i lokalnej. 

H2A_W08 
S2A_W11 
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Umiejętności 

18. K_U01 Prawidłowo interpretuje procesy i wydarzenia polityczne, 
militarne, gospodarcze, społeczne, kulturalne w stosunkach 
międzynarodowych w skali globalnej i regionalnej oraz 
w relacjach Polski z sąsiadami w przeszłości i współcześnie. 

H2A_U01 
H2A_U04 
S2A_U01 



19. K_U02 Umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty 
prawne w środowisku międzynarodowym. 

H2A_U01 
H2A_U05 
S2A_U01 

20. K_U03 Prawidłowo rozpoznaje, identyfikuje, klasyfikuje, porównuje 
i wyjaśnia problemy z zakresu geografii, międzynarodowej 
polityki, myśli politycznej, ekonomii, bezpieczeństwa oraz 
dziedzictwa kulturowego. 

H2A_U02 
S2A_U01 

21. K_U04 Posiada profesjonalny warsztat badawczy niezbędny do 
gromadzenia i analizy danych w zakresie stosunków 
międzynarodowych. 

H2A_U02 
H2A_U03 
S2A_U02 

22. K_U05 Posiada pogłębione umiejętności w zakresie pozyskiwania 
i analizowania materiału źródłowego dotyczącego różnych 
aspektów poliarchicznego środowiska międzynarodowego 
oraz przestrzeni krajowej i lokalnej. 

H2A_U01 
H2A_U03 
S2A_U02 

23. K_U06 Właściwie analizuje przyczyny wynikające z przeszłości 
i czasów współczesnych oraz ich wpływ na przebieg 
głównych interakcji politycznych w środowisku 
międzynarodowym, kreowanych przez mocarstwa 
i organizacje międzynarodowe. 

H2A_U01 
H2A_U02 
H2A_U05 
S2A_U03 

24. K_U07 Dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką 
oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, 
a także polityką i ekonomią w wymiarze transgranicznym. 

H2A_U02 
S2A_U03 

25. K_U08 Samodzielnie analizuje tradycję oraz życie polityczne, 
gospodarcze i społeczne w państwach europejskich i na 
pozostałych kontynentach. 

H2A_U01 
S2A_U03 

26. K_U09 Właściwie dostrzega i analizuje związki przyczynowo-
skutkowe wpływające na dynamikę zmian i współzależności 
na mapie polityczno-gospodarczej współczesnego świata. 

H2A_U05 
S2A_U03 

27. K_U10 Krytycznie ocenia rolę i wpływ mediów na życie jednostki, 
systemów społeczno-politycznych i gospodarczych w skali 
globalnej i regionalnej oraz w wybranych państwach. 

H2A_U05 
S2A_U03 

28. K_U11 Wykorzystuje wiedzę na temat zagrożeń i deformacji 
w przeszłości w celu antycypowania podstawowych zagrożeń 
oraz deformacji politycznych, ekonomicznych (finansowych), 
militarnych, kulturowych, wyznaniowych, 
narodowościowych i prawnych w stosunkach 
międzynarodowych. 

H2A_U03 
H2A_U06 
S2A_U04 

29. K_U12 Sprawnie posługuje się aktami normatywnymi, w tym 
źródłami prawa międzynarodowego, prawa UE, praw 
człowieka i ochrony własności oraz proponuje ich 
wykorzystanie do rozstrzygania sporów. 

S2A_U05 
H2A_U05 

30. K_U13 Operacjonalizuje wiedzę teoretyczną w sferze praktyki oraz 
przestrzegania standardów charakterystycznych dla 
interakcji prospołecznych. 

H2A_U07 
H2A_U08 
S2A_U06 

31. K_U14 Na podstawie zdobytej wiedzy interdyscyplinarnej 
samodzielnie, merytorycznie kreuje i argumentuje własne 
tezy, poglądy oraz wnioskuje w zakresie problematyki 
dotyczącej stosunków międzynarodowych. 

H2A_U07 
S2A_U07 

32. K_U15 Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia poliarchicznej 
rzeczywistości międzynarodowej i jej obiektywnej, rzeczowej 
oraz merytorycznej analizy. 

S2A_U08 

33. K_U16 Samodzielnie organizuje proces badawczy, tzn. definiuje 
problem i cele badawcze, przeprowadza krytykę stanu 
badań, zdobywa wiedzę i analizuje materiał źródłowy. 

H2A_U02 
S2A_U02 

34. K_U17 Zgodnie z metodologią badań nauk społecznych 
i humanistycznych profesjonalnie przygotowuje tzw. 

S2A_U09 
H2A_U09 



pisemną pracę kwalifikowaną w ramach problematyki 
wchodzącej w merytoryczny zakres stosunków 
międzynarodowych. 

35. K_U18 Profesjonalnie, zgodnie z metodologią badań nauk 
społecznych i humanistycznych, przygotowuje wystąpienia 
ustne z zakresu problematyki stosunków 
międzynarodowych.  

H2A_U08 
H2A_U10 
S2A_U10 

36. K_U19 Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym, zgodnie 
z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

H2A_U11 
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Kompetencje społeczne 

37. K_K01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy, kompetencji 
i umiejętności oraz społecznych korzyści wynikających z ich 
poszerzania. 

H2A_K01 

38. K_K02 Jest przekonany o konieczności permanentnego 
podnoszenia swoich kwalifikacji. 

H2A_K01 

39. K_K03 Przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego 
współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych. 

H2A_K02 

40. K_K04 Współpracuje w zespole realizując zadania wynikające 
z pełnionej roli, jest zdecydowany w działaniu i posiada 
predyspozycje do kreatywnych zachowań prospołecznych. 

H2A_K02 

41. K_K05 Prawidłowo postrzega i ocenia środowisko międzynarodowe, 
zachodzące w nim zmiany oraz umiejętnie wykorzystuje je 
dla określenia lub realizacji własnych celów, mając 
świadomość odpowiedzialności za prezentowane poglądy 
i podejmowane decyzje. 

H2A_K03 

42. K_K06 Potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania 
norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje 
demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw. 

H2A_K04 

43. K_K07 Przestrzega zasad demokratycznych w życiu społecznym oraz 
jest świadomy korzyści wynikających z tolerancji 
i współpracy międzynarodowej, krajowej i lokalnej. 

H2A_K04 
S2A_K04 

44. K_K08 Wykorzystuje swoją wiedzę w sferze praktyki życia 
politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego 
aktywnie kreując wyznaczone role. 

S2A_K05 
H2A_K06 

45. K_K09 Sukcesywnie uzupełnia nabytą wiedzę i umiejętności 
w zakresie stosunków międzynarodowych w aspekcie 
historycznym, politycznym, gospodarczym, kulturowym 
i prawnym. 

S2A_K05 
S2A_K06 

46. K_K10 Docenia wartość nowo pozyskanej wiedzy i jej wpływ na 
własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku 
międzynarodowym w skali globalnej, krajowej i lokalnej. 

H2A_K01 
S2A_K06 

47. K_K11 Świadomie organizuje swój warsztat pracy, podejmuje 
działania na rzecz popularyzacji wiedzy w zakresie 
stosunków międzynarodowych oraz aktywnie uczestniczy 
w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym 
i kulturowym w przestrzeni globalnej, krajowej i lokalnej. 

H2A_K06 
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