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Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu NR XXIV-27.14/19 

Nazwa kierunku: International Relations 

Profil: ogólnoakademicki
1
 

Poziom studiów: pierwszego stopnia
2
 

Język” angielski 

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji
3
 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6
4
 

Symbole 
efektów 

kierunkowych 
Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

PRK5 

Odniesienie do 
charakterystyki 

drugiego stopnia 
PRK dla 

właściwego 
poziomu6 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE/ Knowledge: graduate knows and understands 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik 

opisu 

K_W01 
istotę i specyfikę nauki o stosunkach międzynarodowych i jej miejsce w strukturze nauk społecznych  
the essence and the specificity of studies on international relations and their place in the structure of social sciences 

P6U_W P6S_WG 

K_W02 
mechanizmy polityczne, ekonomiczne i społeczne funkcjonujące na różnych poziomach stosunków międzynarodowych 
political, economic and social mechanisms functioning on  the various levels of international relations 

P6U_W P6S_WG 

K_W03 

istotę, specyfikę i ewolucję instytucji funkcjonujących na poszczególnych płaszczyznach stosunków międzynarodowych ze szczególnym 
uwzględnieniem płaszczyzny politycznej, gospodarczej, kulturalnej i militarnej 
the essence, specificity and the evolution of institutions functioning in  particular areas of international relations with special focus on 
political, economic, cultural and military area 

P6U_W P6S_WG 

K_W04 
działania państwowych, międzypaństwowych i transnarodowych podmiotów stosunków międzynarodowych 
activities of national, international  and transnational entities of international relations  

P6U_W P6S_WG 

K_W05 
procesy współpracy, integracji i rywalizacji w środowisku międzynarodowym 
processes of cooperation, integration and competition in the international environment 

P6U_W P6S_WG 

                                                           
1
 Wpisać właściwe: ogólnoakademicki lub praktyczny. 

2
 Wpisać właściwe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

3
 Wpisać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Kierunek 

należy przyporządkować do co najmniej 1 dyscypliny. W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny wskazuje się dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie 
uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia (liczona wg punktów ECTS). Należy wskazać % udział poszczególnych dziedzin i dyscyplin. 
4
 Wpisać właściwe: studia pierwszego stopnia – poziom 6, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie – poziom 7. 

5
 Należy odnieść się do właściwego poziom PRK 6-8 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

6
 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. W przypadku studiów inżynierskich powinny uwzględniać również 
możliwość uzyskania wszystkich kompetencji inżynierskich, o których mowa w cz. III rozporządzenia. Efekty uczenia się dla kierunków z dziedziny sztuki powinny zawierać odniesienia 
również do cz. II rozporządzenia. 
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K_W06 
historyczną ewolucję zakresu podmiotowego, przedmiotowego i form organizacji stosunków międzynarodowych 
historical evolution of the subject and objects as well as organizational forms of  international relations 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 
na poziomie wiedzy podstawowej szkoły myślenia w nauce o stosunkach międzynarodowych 
on the basic knowledge level, the schools of thought in the studies on international relations 

P6U_W P6S_WG 

K_W08 
podstawowe metody i techniki badawcze nauki o stosunkach międzynarodowych 
basic methods and research techniques of studies on international relations 

P6U_W P6S_WG 

K_W09 
systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego publicznego  
normative systems in international relations, with the special focus on international public law    

P6U_W P6S_WK 

K_W10 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 
 fundamental ideas and principles of intellectual property protection and intellectual property law   

P6U_W P6S_WK 

K_W11 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wynikające z rozwoju procesów globalizacji 
fundamental dilemmas of contemporary civilization resulting from globalization process 

P6U_W P6S_WK 

K_W12 
podstawowe zasady kreowania i prowadzenia transgranicznych form przedsiębiorczości oraz funkcjonowania organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego 
basic principles of creating and conducting cross-border forms of entrepreneurship and the functioning of civil society organizations 

P6U_W P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI/ Skills: graduate can 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik 

opisu 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikacji i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów i zadań wynikających z dynamiki i 
zmienności środowiska międzynarodowego   
use knowledge to identify and solve complex and not typical problems and tasks resulting from the dynamics and changeability of 
international environment    

P6U_U P6S_UW 

K_U02 
wyszukiwać i dokonywać selekcji informacji na temat procesów wewnątrzpaństwowych, międzynarodowych i transnarodowych  
search for and select information about intra-state, international and transnational processes 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
dokonać właściwego doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji  
make the right selection of sources and information in them for the evaluation, critical analysis and synthesis of this information 

P6U_U P6S_UW 

K_U03 
dobrać i zastosować właściwe metody i narzędzia do badania problemów z zakresu stosunków międzynarodowych   
select and apply appropriate methods and tools to study problems in the field of international relations   

P6U_U P6S_UW 

K_U04 

używać zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych do pozyskiwania, przetwarzania informacji oraz do prezentowania 
wyników własnych badań  
use advanced information and communication techniques to acquire and  process the information and to present the results of his/her 
own research 

P6U_U P6S_UW 

K_U05 

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w 
zakresie stosunków międzynarodowych , a także współdziałać w ramach zespołów interdyscyplinarnych 
plan and organize individual and team work to solve problems and perform practical tasks in the field of international relations, as well as 
to cooperate within interdisciplinary teams 

P6U_U P6S_UO 

K_U06 
komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych  
communicate with the environment using specialized terminology in the field of international relations studies 

P6U_U P6S_UK 

K_U07 
prezentować w dyskusji własne stanowisko odnośnie problemów międzynarodowych oraz krytycznie odnosić się do opinii innych  
present in the discussion his/her own position on international problems and critically refer to the opinions of others 

P6U_U P6S_UK 

K_U08 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
use a foreign language on a B+ level of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

P6U_U P6S_UK 
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K_U09 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych 
 independently plan and execute own life-long learning in the field of international relations studies 

P6U_U P6U_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO/ Social competencies: graduate is ready to 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnik 

opisu 

K_K01 
krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści w procesie kształcenia i w debatach publicznych 
critical approach to the knowledge and received content in learning process and in public debate 

P6U_K P6S_KK 

K_K02 

uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w tym do korzystania z opinii ekspertów w razie 
niemożności samodzielnego rozwiązania problemu  
recognize importance of knowledge in solving cognitive and practical problems, including use of expert opinions in case of inability to 
personally solve these problems 

P6U_K P6S_KK 

K_K03 
uznania i odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych poprzez udział w działalności na rzecz środowiska społecznego na 
poziomach lokalnym, krajowym, regionalnym lub globalnym 
recognize and fulfill social obligations through participation in activities for social environment on local, national, regional and global level   

P6U_K P6S_KO 

K_K04 

inicjowania i organizowania działań na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji obywatelskiej z zakresu problematyki 
międzynarodowej, na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym  
initiate and organize public interest activism, including civic education in the area of international relations, non-governmental 
organizations activities and social initiatives on local, national and international level 

P6U_K P6S_KO 

K_K05 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w pracy zawodowej i działalności społecznej  
think and act in entrepreneurial manner in professional and social activities 

P6U_K P6S_KO 

K_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych poprzez osobiste przestrzeganie etyki zawodowej oraz promowanie jej wśród 
współpracowników, a także poprzez dbanie o dorobek i tradycje zawodowe  
responsibly perform professional roles through personal adherence to professional ethics and its promotion among coworkers as well as 
through care for profession's achievements and traditions 

P6U_K P6S_KR 

K_K07 
świadomej i wrażliwej postawy wobec zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i innych problemów globalnych  
awareness and sensitivity towards international security threats and other global problems 

P6U_K P6S_KR 

 


