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Zbiór efektów kierunkowych

Kierunek: Stosunki międzynarodowe
Profil: Ogólnoakademicki
Stopień: I

Wiedza
K_W01 Posiada podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych jako dyscyplinie naukowej i jej relacjach z naukami ekonomicznymi, społecznymi,

politycznymi i prawnymi.
K_W02 Zna elementarną terminologię uzywaną w stosunkach międzynarodowych i jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
K_W03 Ma elementarną uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin stosunków międzynarodowych, obejmujacą terminologię, teorię i metodykę.
K_W04 Ma wiedzę o instytucjach, organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych oraz ich otoczeniu i wzajemnych relacjach, a także o roli jaką

odgrywały i odgrywają we współczesnym świecie, zna mechanizmy ekonomiczne działające w seferze stosunków międzynarodowych
K_W05 Zna zasady współpracy pomiędzy instytucjami międzynarodowymi a organami krajowymi i podmiotami gospodarczymi
K_W06 Posiada wiedzę o prawidłowościach i tendencjach zachodzących w stosunkach międzynarodowych zarówno w przesszłości, jak i współcześnie, w

wymiarze europejskim i światowym.
K_W07 Posiada podstawową wiedzę o zasadach funkcjonowania jednostki w przestrzeni międzynarodowej w aspekcie prawnym, politycznym i gospodarczym,

ze szczególnym uwzględnieniem zasady demokracji i międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.
K_W08 Zna podstawowe nurty, metody i techniki badawcze niezbędne do badań nad stosunkami międzynarodowymi.
K_W09 Ma podstawową wiedzę o normach prawnych, zasadach, zwyczajach z zakresu stosunków międzynarodowych zarówno w wymiarze krajowym jak i

międzynarodowym.
K_W10 Posiada podstawową wiedzę na temat historycznych i współczesnych struktur i instytucji międzynarodowych.
K_W11 Ma wiedzę o koncepcjach stosunków międzynarodowych oraz o funkcjonowaniu państwa w systemie międzynarodowym.
K_W12 Zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej.
K_W13 Zna uwarunkowania międzynarodowego podziału pracy, jego strukturę formalną i przestrzenną, potencjał gospodarczy jego najważniejszych uczestni-

ków, zna zasady funkcjonowania zarówno regionalnych rynków, jak i globalnego rynku dóbr i usług.
K_W14 Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębierczości, a w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze

krajowym i międzynarodowym.
Umiejętności

K_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, społeczne i gospodarcze, zachodzące w stosunkach międzynarodowych, umie wskazać ich przy-
czyny i ocenić skutki. Ponadto prawidłowo interpretuje aktualne zdarzenia i procesy zachodzące na arenie międzynarodowej

K_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną potrzebną do odnalezienia, gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do analizowania stosunków
międzynarodowych.

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki podstawowych procesów międzynarodowych np. integracji, kolonizacji, dekolonizacji i glo-
balizacji oraz innych form aktywności międzynarodowej podmiotów stusunków międzynarodowych.

K_U04 Potrafi przewidywać podstawowe efekty działań uczestników stosunków międzynarodowych i określać znaczenie procesów dla zmian systemu między-
narodowego, wykorzystując zdobytą wiedzę o odpowiednich nurtach, metodach i technikach badawczych.

K_U05 Prawidłowo posługuje się normami prawnymi, obowiązującymi zasadami oraz zwyczajami celem rozwiązania konkretnych zadań związanych z funk-
cjonowaniem we współczesnym świecie.
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K_U06 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązania problemów pojawiających się w pracy zawodowej np. przedsiebiorcy czy urzędnika odpowiedzialnego za
kontakty międzynarodowe. Umie podejmować decyzje zarówno w otoczeniu krajowym, jak i międzynarodowym.

K_U07 Analizuje proponowane rozwiązania problemów z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych praz proponuje odpowiednie
rozstrzygnięcia z uwzględnieniem wiedzy o stosunkach międzynarodowych.

K_U08 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działaności krajowej i
międzynarodowej.

K_U09 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania procesów i zjawisk zachodzących we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
K_U10 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących zdarzeń i procesów zzachodzących w stosunkach między-

narodowych opierając się za źródłach krajowych i zagranicznych. Wykorzystuje wiedzę m. i. z zakresu ekonomii, historii, teorii i koncepcji stosunków
międzynarodowych oraz właściwych systemów prawnych.

K_U11 Posiada umiejętność przygotowania wystapień ustnych w języku polskim z zakresu analizy zdarzeń i procesów w stosunkach międzynarodowych z
wykorzystaniem wiedzy m. i. z zakresu historii, teorii i koncepcji stosunków międzynarodowych oraz właściwych systemów prawnych, w oparciu o
źródła krajowe i zagraniczne.

K_U12 Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny zarówno
ze specjalistami w zakresie stosunków mkiędzynarodowych, jak i odbiorcami spoza grupy specjalistów.

K_U13 Jest w stanie rozpoznać specyfikę kulturową, zwyczaje i zasady prowadzenia działaności gospodarczej oraz relacje międzyludzkich w różnych regionach
świata.

K_U14 Posiada umiejętność identyfikacji toczących się na świecie konfliktów. Potrafi wskazać ich przyczyny i skutki dla współczesnych stosunków międzyna-
rodowych.

K_U15 Zna środki pokojowego rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych. Umiejętnie posługuje się wiedzą na temat ochrony praw człowieka w
stosunkach międzynarodowych i polityce wewnętrznej państw.

K_U16 Potrafi wykorzystać pozyskaną wiedzę z zakresu działania instytucji unijnych, mechanizmów podejmowania przez nie decyzji oraz zasad polityk
wspólnotowych.

K_U17 Posiada znajomość języka obcego pozwalającą mu na wykonywanie zadań związanych z wykorzystaniem wiedzy o stosunkach międzynarodowych na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Kompetencje społeczne
K_K01 Rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych przez całe zycie.
K_K02 Potrafi pracować zespołowo w środowisku niiędzynarodowym i wielokulturowym.
K_K03 Potrafi odpowiednio określać priorytety związane z rozwiązywaniem zadań z zakresu analizy, wyjaśniania i prognozowania zdarzeń w sferze stosunków

międzynarodowych.
K_K04 Prawidłowo rozponaje problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych, co jest użyteczne w pracy zawodowej.
K_K05 Umie pracować nad przygotowaniem projektów służących praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych.
K_K06 Umie aktualizować zdobytą wiedzę zarówno w oparciu o znajomość zagadnień bieżących, jak i nowych faktów historycznych.
K_K07 Potrafi działać na rynku krajowym i międzynarodowym uwzględniając podstawową wiedzę z zakresu przedsiębierczości.
K_K08 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z

zasadami etyki.
K_K09 Jest świadomy skutków społecznych, ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji związanych z pełnieniem obowiązków zawodowych.
K_K10 Cechuje się przemyślaną oceną i umiejętnością wyciągania wniosków z wydarzeń politycznych i gospodarczych.
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K_K11 Podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji działań indywidualnych i zespołowych.
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