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Intytut Studiów Międzynarodowych 
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Kierunkowe Efekty Kształcenia dla kierunku studiów:  
Stosunki międzynarodowe  

 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

 
Profil: ogólnoakademicki 

 
 
 
 
Objaśnienie oznaczeń: 
 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia  
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K  (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 
S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla 
studiów pierwszego stopnia 
H1A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
dla studiów pierwszego stopnia 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 
 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych oraz 

ich umiejscowienia w obrębie innych obszarów i dziedzin nauk 

społecznych i nauk o polityce 

S1A_W01 



Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

K_W02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą różnych rodzajów struktur oraz 

instytucji stosunków międzynarodowych (ekonomicznych, politycznych, 

prawnych, kulturowych, militarnych, społecznych) 

S1A_W02 

S1A_W08 

S1A_W09 

K_W03 Ma podstawową wiedzę o państwie jako uczestniku stosunków 

międzynarodowych, relacjach międzypaństwowych i międzynarodowych, 

w tym problemach polityczno-gospodarczych świata  

S1A_W03 

K_W04 Rozróżnia kluczowe zależności i relacje pomiędzy uczestnikami 

stosunków międzynarodowych 
S1A_W04 

S1A_W05 

K_W05 Zna metody i narzędzia badań, w tym techniki pozyskiwania danych –

informacji źródłowych, właściwe dla nauk społecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem nauki o stosunkach międzynarodowych 

S1A_W06 

K_W06 Objaśnia podstawowe normy i reguły kształtujące stosunki 

międzynarodowe (prawne, moralne, organizacyjne) 
S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W10 

K_W07 Definiuje podstawowe pojęcia i regulacje z zakresu prawa 

międzynarodowego 
S1A_W07 

S1A_W10 

K_W08 Charakteryzuje fakty, uwarunkowania oraz mechanizmy  procesów 

historycznej ewolucji stosunków międzynarodowych 
S1A_W08 

S1A_W09 

K_W09 Objaśnia podstawowe procesy i pojęcia ekonomiczne (dotyczące skali 

mikro- i makroekonomicznej, polityki ekonomicznej, ekonomicznych 

determinantów pozycji państwa na arenie międzynarodowej) 

S1A_W03 

S1A_W07 

K_W10 Wskazuje podstawowe różnice oraz interakcje kulturowo-cywilizacyjne w 

stosunkach międzynarodowych 
S1A_W05 

S1A_W09 

K_W11 Opisuje najważniejsze procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie i 

na świecie 
S1A_W02 

S1A_W03 

K_W12 Posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii stosunków 

międzynarodowych 
S1A_W01 

K_W13 Potrafi scharakteryzować miejsce Polski w stosunkach 

międzynarodowych, w tym czynniki warunkujące pozycję Polski 
S1A_W03 

S1A_W08 

K_W14 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania społecznego S1A_W05 
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Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

K_W15 Zna podstawowe modele i pojęcia z zakresu organizacji oraz zarządzania

w instytucjach życia politycznego i gospodarczego 
S1A_W07 

S1A_W11 

K_W16 Identyfikuje podstawowe rodzaje oraz techniki negocjacyjne, ze 

szczególnym uwzględnieniem negocjacji międzynarodowych 
S1A_W05 

K_W17 Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości S1A_W11 

K_W18 Zna strukturę, podstawę prawną i organizacyjną oraz mechanizmy 

funkcjonowania oraz służby zagranicznej Polski 
S1A_W07 

K_W19 Rozumie miejsce oraz rolę Unii Europejskiej w stosunkach 

międzynarodowych 
S1A_W08 

S1A_W09 

K_W20 Objaśnia czynniki i konsekwencje  procesów regionalizacji oraz znaczenie 

regionów we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
S1A_W03 

K_W21 Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu biznesu 

międzynarodowego 
S1A_W07 

S1A_W11 

K_W22 Posiada podstawową wiedzę z zakresu historii Polski S1A_W08 

S1A_W09 

K_W23 Posiada podstawową wiedzę z zakresu genezy, struktury i funkcjonowania 

państwa 
S1A_W04 

S1A_W05 

K_W24 Potrafi opisywać różne sposoby politycznego myślenia: wiodące doktryny 

polityczne, koncepcje polityczne realizowane przez partie polityczne, 

kluczowe ideologie współczesnego  świata 

S1A_W05 

S1A_W09 

K_W25 Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikowania sytuacji 

konfliktowych na poziomie grupowym, państwowym i międzynarodowym 

oraz ich źródeł  

S1A_W05 

S1A_W08 

K_W26 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu metod oraz podsystemów 

kierowania państwem i gospodarką 
S1A_W04 

S1A_W07 

S1A_W11 

K_W27 Zna założenia oraz mechanizmy międzynarodowych systemów 

bezpieczeństwa (Unia Europejska, NATO, OBWE, ONZ, systemy 

regionalne) 

S1A_W02 

S1A_W03 



Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

K_W28 Opisuje podstawowe teorie  w zakresie polityki, prawa i ekonomii w ich 

powiązaniu ze stosunkami międzynarodowymi 
S1A_W01 

K_W29 Posiada wiedzę dotyczącą statusu obywatela w państwie S1A_W04 

S1A_W05 

K_W30 Posiada podstawową wiedzę z zakresu problemów kulturowych 

współczesnego świata 
S1A_W05 

K_W31 Posiada podstawową wiedzę z zakresu komunikowania 

międzykulturowego 
S1A_W05 

S1A_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Objaśnia wpływ uwarunkowań geograficznych na relacje pomiędzy 

uczestnikami stosunków międzynarodowych w konkretnych, wybranych 

przypadkach  

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U02 Potrafi postrzegać politykę  jako zjawisko społeczne, identyfikując u 

źródeł konkretnych procesów politycznych istotne zjawiska społeczne 
S1A_U01 

S1A_U08 

K_U03 Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska (kulturowe, 

polityczne, prawne, ekonomiczne) występujące w obrębie współczesnych 

stosunków międzynarodowych 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U04 Potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną do analizy konkretnych 

procesów lub zjawisk (kulturowych, politycznych, prawnych, 

ekonomicznych) zachodzących w obrębie współczesnych stosunków 

międzynarodowych 

S1A_U07 

K_U05 Na bazie uporządkowanej wiedzy potrafi konstruować elementarne 

scenariusze rozwoju procesów i zjawisk z zakresu stosunków 

międzynarodowych (kulturowych, politycznych, prawnych, 

ekonomicznych)  

S1A_U04 

K_U06 Posiada umiejętność analizowania wydarzeń międzynarodowych przy 

wykorzystaniu instrumentów oraz metod  o charakterze naukowym 
S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U07 Posiada umiejętność przygotowania typowych wypowiedzi pisemnych na 

temat  zgadnień z zakresu polityki i stosunków międzynarodowych w 

języku polskim oraz obcym 

S1A_U09 
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Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

K_U08 Posiada umiejętność wystąpień ustnych na temat zagadnień z zakresu 

polityki i stosunków międzynarodowychw języku polskim oraz obcym 
S1A_U10 

H1A_U06 

K_U09 Potrafi przeprowadzić analizę konkretnych problemów z zakresu 

stosunków międzynarodowych oraz dokonać wyboru optymalnego ich 

rozwiązania  

S1A_U07 

K_U10 Potrafi analizować podstawowe problemy ekonomiczne w zakresie 

ekonomii i stosunków międzynarodowych 
S1A_U01 

S1A_U03 

K_U11 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do prowadzenia negocjacji oraz 

zastosować w praktyce metody mediacyjne 
S1A_U06 

S1A_U07 

H1A_U07 

K_U12 Posiada umiejętność analizowania zachowań podmiotów systemu 

politycznego funkcjonujących w obrębie struktur państwowych i 

międzynarodowych (ekonomicznych, społecznych, kulturowych, 

informacyjnych) 

S1A_U02 

S1A_U03 

K_U13 Potrafi analizować oraz interpretować wybrane decyzje oraz działania 

władzy państwowej (w wymiarze wewnętrznym oraz międzynarodowym)

oraz instytucji międzynarodowych 

S1A_U02 

S1A_U08 

K_U14 Potrafi przeprowadzić analizę, a następnie wyjaśnić, zachowania 

człowieka oraz grup społecznych w życiu publicznym 
S1A_U05 

S1A_U08 

K_U15 Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego 

Opisu Kształcenia Językowego, w tym terminologią z zakresu nauk o 

polityce i stosunków międzynarodowych  

S1A_U11 

K_U16 Potrafi komunikować się w grupie społecznej, posługuje się komunikatami 

werbalnymi i niewerbalnymi w relacjach interpersonalnych oraz 

negocjacjach 

S1A_U06 

S1A_U07 

H1A_U07 

K_U17 Potrafi odnieść się w zobiektywizowany sposób do aktualnego dyskursu 

dotyczącego procesów historycznych lub współczesnych w oparciu o fakty 

i metody poznania naukowego. 

S1A_U01 

S1A_U02 

H1A_U09 

K_U18 Posiada umiejętność oceny treści przekazu medialnego z perspektywy 

wiedzy politologicznej, w tym dotyczącej stosunków międzynarodowych 
S1A_U01 

S1A_U02 



Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

K_U19 Potrafi identyfikować w podstawowym zakresie poziom ryzyka 

(politycznego, gospodarczego, militarnego) w odniesieniu do różnych 

aspektów i obszarów współczesnych stosunków międzynarodowych 

S1A_U02 

S1A_U04 

K_U20 W procesie analizy relacji pomiędzy podmiotami stosunków 

międzynarodowych potrafi dokonać syntezy różnych kategorii 

uwarunkowań (politycznych, ekonomicznych, społecznych, 

demograficznych, kulturowych, militarnych, informacyjnych) 

S1A_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Potrafi wypowiadać się w kwestiach ważnych spraw polityczno-

gospodarczych współczesnego świata 
S1A_K04 

K_K02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując określone role S1A_K02 

K_K03 Potrafi uzupełniać wiedzę i doskonalić własne umiejętności S1A_K06 

K_K04 Odznacza się obiektywną i nie-emocjonalną refleksyjnością przy ocenie 

wydarzeń historycznych i współczesnych 
S1A_K04 

S1A_K05 

K_K05 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1A_K01 

K_K06 Ma świadomość znaczenia i poziomu swojej wiedzy z zakresu nauk o 

stosunkach międzynarodowych 
S1A_K01 

S1A_K06 

K_K07 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 

przez siebie lub innych zadania w obrębie aktywności badawczej, 

zawodowej lub społecznej 

S1A_K03 

S1A_K05 

S1A_K07 

K_K08 Potrafi oceniać zachowania polityczne za pomocą wiedzy naukowej oraz 

wykazuje się przy tym postawą realistyczną i krytyczną 
S1A_K04 

S1A_K05 

K_K09 Docenia znaczenie wartości demokratycznych oraz ma świadomość 

konieczności aktywności obywatelskiej w kształtowaniu demokracji 
S1A_K02 

S1A_K05 

K_K10 Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu i 

wyjaśniania różnych aspektów problematyki polityki wewnętrznej oraz 

polityki międzynarodowej  

S1A_K06 

K_K11 Prawidłowo identyfikuje dylematy etyczne związane z wykonywaniem 

pracy 
S1A_K04 
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Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Stosunki 
Międzynarodowe. Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku  studiów Stosunki międzynarodowe 
absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych 

i 
humanistycz

nych 

K_K12 Jest zdolny do budowania systemu własnych poglądów na zagadnienia 

szeroko rozumianej problematyki stosunków międzynarodowych 
S1A_K03 

S1A_K06 

 

K_K13 Ma świadomość praktycznego wymiaru zastosowania wiedzy naukowej S1A_K07 

K_K14 Potrafi uczestniczyć w przygotowaniu różnych typów projektów 

społecznych 
S1A_K05 

K_K15 Ma świadomość konsekwencji podejmowanych indywidualnie i grupowo 

decyzji politycznych na pozycję międzynarodową Polski  
S1A_K03 

S1A_K04 

K_K16 Prezentuje postawę tolerancji, równości szans i holistycznego postrzegania 

świata 
S1A_K04 

S1A_K05 

 


