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Zbiór efektów kierunkowych

Kierunek: Stosunki międzynarodowe
Profil: Ogólnoakademicki
Stopień: II

Wiedza
K_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która pozwala właściwie interpretować wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze.
K_W02 Posiada pogłebioną wiedzę o uczestnikach stosunków międzynarodowych, a szczególności państwach,organizacjach międzynarodowych, korporacjach

transnarodowych i organizacjach pozarządowych.
K_W03 Zna szczegółowe zasady współpracy pomiędzy instytucjami a organami krajowymi na poziomie rządowym, samorządowym, a także podmiotami

gospodarczymi. Posiada zaawansowaną wiedzę o mechanizmach działań w sferze stosunków międzynarodowych.
K_W04 Posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu historii i praktyki procesów integracyjnych w Europie i na świecie, jak i o czynnikach dysfunkcjo-

nalnych we współczesnym świcie.
K_W05 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu prawnej i politycznej ochrony praw ludzkich oraz zna instrumenty prawa międzynarodowego służące dochodzeniu

praw przez jednostki i grupy.
K_W06 Zna metody badawcze i instrumenty analizy stosowane w zakresie stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem światowego dorobku

badawczego.
K_W07 Posiada wiedzę o systemach normatywnych regulujących stosunki międzynarodowe. Zna i potrafi wykorzystywać i zastosować w praktyce zasady i

reguły obowiązujące w stosunkach międzynarodowych.
K_W08 Posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych europejskich i światowych struktur i instytucji.
K_W09 Zna nurty współczesnych koncepcji politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w stosunkach międzynarodowych.
K_W10 Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, potrafi je wykorzystać w praktyce.
K_W11 Zna w stopniu zaawansowanym zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości na regionalnym i globalnym rynku towarów i usług.

Umiejętności
K_U01 Potrafi dokonać krytycznej analizy i interpretacji problemów i zmian zachodzących we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
K_U02 Potrafi badać i wyjaśniać związki przczynowo-skutkowe w stosunkach międzynarodowych, analizować i oceniać zależności zachodzące pomiędzy tymi

związkami w stopniu zaawansowanym
K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki podstawowych procesów międzynarodowych i form aktywności międzynarodowej. Na tej

podstawie buduje i weryfikuje własne hipotezy badawcze.
K_U04 Potrafi prognozować i modelować przebieg procesów i zdarzeń z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturowych w

stopniu zaawansowanym.
K_U05 Potrafi posługiwać się normami prawnymi regulującymi określoną problematykę z zakresu stosunków międzynarodowych.
K_U06 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.
K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego rozpoznawania i rozwiązania problemów z zakresu przedmiotu studiów.
K_U08 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk i procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, zachodzących we współ-

czesnych stosunkach międzynarodowych. Potrafi formułować sądy i opinie w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych.
K_U09 Posiada poszerzoną umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym związanych z badaniami nad stosunkami międzynarodowymi.
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K_U10 Posiada poszerzoną umiejętność przygotowania i przedstawienia prezentacji z tematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi, z wykorzystaniem
bazy źródłowej i literatury przedmiotu oraz nowoczesnych technik audiowizualnych.

K_U11 Potrafi ocenić wpływ determinantów kulturowych na zachowania uczestników stosunków międzynarodowych.
K_U12 Umie zidentyfikować zagrożenia militarne i pozamilitarne, określić ich implikacje międzynarodowe, zaproponować możliwe scenariusze rozwiązań i

przewidzieć potencjalne zachowania podmiotów stosunków międzynarodowych.
K_U13 Posiada umiejętność przedstawiania rozwiązań problemów istniejących na arenie międzynarodowej.
K_U14 Potrafi sformułować strategie rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym.
K_U15 Posiada znajomość języka obcego pozwalającą mu na wykonywanie zadań związanych z wykorzystaniem wiedzy o stosunkach międzynarodowych na

poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Kompetencje społeczne

K_K01 Rozumie potrzebę zdobywania wiedzy o stosunkach międzynarodowych przez całe zycie. Potrafi zachęcać do tego inne osoby, jak i dostarczać im
odpowiedniej motywacji i instrumentów.

K_K02 Potrafi dostosować się do wymogów i zasad zespołów zadaniowych i badawczych.
K_K03 W komunikowaniu się z otoczeniem jest w stanie wykorzystać wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych w ich politycznym, ekonomicznym i

społecznym wymiarze.
K_K04 Umie uczestniczyć w realizowaniu projektów i inicjatyw społecznych, politycznych i gospodarczych.
K_K05 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i rozszerzać nabytą wiedzę , uwzględniając jej aspekt interdyscyplinarny. Potrafi ponadto doskonalić

nabyte umiejętności.
K_K06 Stanowi aktywny podmiot życia społecznego i gospodarczego, wykazuje inicjatywę w zakresie podejmowania i prowadzenia działaności gospodarczej,

politycznej i społecznej.
K_K07 Jest świadomy problemów i wyzwań dla współczesnej polityki międzynarodowej.
K_K08 Cechuje się przemyślaną oceną i umiejętnością wyciągania wniosków z wydarzeń politycznych i gospodarczych.
K_K09 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania etyki zawodowej.
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