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Załącznik nr 1 

Nazwa kierunku (Course name): International Relations 

Stopień studiów: drugiego stopnia (cycle of studies: II) 

Obszar/obszary kształcenia z określeniem procentowego udziału efektów w każdym z obszarów: nauki społeczne  

Area / areas of education with the percentage involvement of effects from the area of: social sciences 

Profil: ogólnoakademicki/Profile: general academic 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:7 

Level of the Polish Qualifications Framework: 7 

Symbole 

efektów 

kierunkowyc

h/ 

Symbols of 

the degree 

course 

effects 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
i
/ 

THE DEGREE COURSE EFFECTS OF EDUCATION 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego 

stopnia PRK 

 

universal first-

cycle PRK 

characteristics 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK – 

ogólnych 

 

general 

second-cycle 

PRK 

characteristics 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 

dla obszaru: 

nauki 

społeczne 

 

second-cycle 

PRK 

characteristics 

for the area of 

education: 

social sciences 

1 2 3 4 5 

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

Kod składnika 

opisu/ 

the code of 

the 

description 

component 

Kod składnik 

opisu/ 

the code of 

the 

description 

component 

Kod składnik 

opisu/ 

the code of 

the 

description 

component 

K_W01 

w sposób pogłębiony i uporządkowany procesy międzyrządowe i transnarodowe ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów, interakcji, 

zjawisk i zależności w systemie międzynarodowym po 1945 roku 

in a deep and organized way, inter-governmental and transnational processes with the special focus on subjects, interactions, phenomena and 

interdependencies in international system after 1945, in a deep and organized way 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W02 

w sposób pogłębiony tożsamość nauki o stosunkach międzynarodowych, w tym jej genezę, ewolucję i tendencje rozwoju oraz główne 

paradygmaty i debaty interparadygmatyczne w ramach dyscypliny  

in a deepened way, identity of international relations studies, including genesis, evolution, tendencies of development, main paradigms and 

inter-paradigm debates within the discipline 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W03 
teorie wyjaśniające złożone zależności w stosunkach międzynarodowych i transnarodowych 

theories explaining complex interdependencies in international and transnational relations 
P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W04 specyfikę metodologiczną nauki o stosunkach międzynarodowych, główne płaszczyzny i obszary badawcze dotyczące stosunków P7U_W P7S_WG P7S_WG 
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międzynarodowych; wybrane metody narzędzia opisu, techniki pozyskiwania oraz analizy danych właściwych nauce o stosunkach 

międzynarodowych 

methodological specificity of international relations studies, main levels and areas of research on international relations, methods and tools of 

description, techniques of gathering and analysis of data specific for international relations studies 

 

K_W05 
funkcjonowanie powszechnych i regionalnych organizacji międzynarodowych 

functioning of universal and regional international organizations 
P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W06 

wielowymiarowość i wielopoziomowość zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym ewolucję i funkcjonowanie systemów 

bezpieczeństwa międzynarodowego 

Multidimensional and multi-level character of threats to international security, including evolution and functioning of international security 

systems 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W07 

W sposób pogłębiony procesy globalizacji międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym funkcjonowanie rynków finansowych 

i regulujących je organizacji gospodarczych 

in a deepened way, processes of globalization of international economic relations, including functioning of financial markets and economic 

organizations regulating them 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W08 

różnorodność więzi we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w tym procesy współpracy, integracji i rywalizacji w środowisku 

międzynarodowym oraz występujące między nimi prawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem procesów regionalizacji i globalizacji 

diversity of relations in contemporary international space, including processes of cooperation, integration and competition in international 

environment as well as existing regularities among them with the special focus on processes of regionalization and globalization  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W09 

systemy normatywne w stosunkach międzynarodowych ze szczególnym uwzględnienie prawa międzynarodowego publicznego, procesów jego 

tworzenia i stosowania  

normative systems in international relations, with the special focus on international public law, international legislative process and process of 

law implementation   

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W10 
złożoność transnarodowej przestrzeni społecznej oraz funkcjonowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego  

complexity of transnational social space and functioning of global civil society 
P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W11 

problemy podmiotowości jednostki ludzkiej i jej praw na poziomie międzynarodowym oraz mechanizmy międzynarodowej ochrony praw 

człowieka 

problems of human subjectivity and individual’s rights on international level, as well as mechanisms of international human rights protection 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W012 
procesy międzynarodowe i transnarodowe na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej i ekologicznej 

international and transnational processes in social, economic and environmental area 
P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W13 

procesy wyłaniania się późno-westfalskiego środowiska międzynarodowego i ewolucję roli podmiotów niepaństwowych w stosunkach 

międzynarodowych i transnarodowych  

process of emergence of late-Westphalian international environment and evolution of non-state actors’ roles in international and 

transnational relations 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W14 

w sposób pogłębiony wybrane szczegółowe zagadnienia współczesnych stosunków międzynarodowych takie jak dyplomacja gospodarcza, 

dyplomacja publiczna, udział miast i regionów w stosunkach ponadnarodowych, branding narodowy 

in a deepened way, selected specific problems of contemporary international relations such as economic diplomacy, public diplomacy, cities’ 

and regions’ participation in supranational relations, nation branding 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W15 

procesy rozwoju międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem jego uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych uwarunkowań tych procesów  

processes of international development with the special focus on their demographic, environmental, economic, social and cultural conditions 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 
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K_W16 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji i miejsce stosunków transnarodowych oraz międzynarodowych w rozwoju cywilizacyjnym 

fundamental dilemmas of contemporary civilization and place of international and transnational relations in civilizational development 
P7U_W P7S_WK P7S_WK 

K_W17 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności 

intelektualnej 

fundamental ideas and principles of intellectual property, intellectual property law protection and management of intellectual property 

resources 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI/ Skills: graduatecan 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_U01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu identyfikowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu stosunków 

międzynarodowych i transnarodowych  

use knowledge to identify and solve complex and not typical problems in the area of international and transnational relations 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K_U02 

wykorzystywać posiadaną wiedzę do innowacyjnego wykonywania zadań z zakresu stosunków międzynarodowych i transnarodowych 

wymagającego uwzględnienia nieprzewidywalnych warunków otoczenia  

use knowledge for innovative execution of tasks in the area of international and transnational relations in conditions of unpredictable 

environment 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K_U03 
dokonać doboru oraz zastosować właściwie metody i narzędzi do rozwiązywania problemów oraz wykonania zadań praktycznych 

make choice and implement proper methods and tools to solve problems and execute practical tasks 
P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K_U04 

dokonać doboru źródeł oraz informacji z nich pochodzących do interpretowania zjawisk i procesów na poszczególnych płaszczyznach 

stosunków międzynarodowych  

makes choice of resources and information coming from them to interpret phenomena and processes in specific areas of international relations 

P7S_U P7S_UW P7S_UW 

K_U05 
dokonać krytycznej analizy i oceny oraz sformułować własne opinie na temat zjawisk i procesów międzynarodowych  

perform critical analysis andevaluation as well as formulate opinions on international phenomena and processes 
P7U_U P7U_UW P7S_UW 

K_U06 

prowadzić analizę wielopłaszczyznowych zjawisk i procesów międzynarodowych przy pomocy zaawansowanych metod i narzędzi nauki o 

stosunkach międzynarodowych w tym prognozowania i modelowania tych stosunków 

perform analysis of multi-level international phenomena and processes with use of advanced methods and tools of the international relations 

studies including foresights, prognoses and modelling  

P7U_U P7U_UW P7S_UW 

K_U07 

komunikować się i prowadzić debatę na tematy specjalistyczne z zakresu stosunków międzyrządowych i transnarodowych ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców 

communicate and participate in debates with diversified groups on specialized topics in the area of international and transnational relations 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

K_U08 
wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do przygotowania wystąpień publicznych 

use acquired knowledge and skills to prepare public presentations 
P7U_U P7S_UK 

 

P7S_UW 

 

K_U09 

wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i metodologiczną oraz w zakresie wybranych zagadnień międzynarodowych do przygotowania prac 

pisemnych w języku angielskim, prezentujących w sposób pogłębiony tematykę stosunków międzynarodowych   

use acquired theoretical and methodological knowledge as well as knowledge of selected international issues to prepare written work in 

English, presenting in a deepened way problems of international relations 

P7U_U P7S_UU P7S_UW 

K_U10 

posługiwać się biegle językiem angielskim w zakresie specjalistycznej terminologii z zakresu stosunków międzynarodowych na poziomie B2+ 

według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

speak fluent English with use of specialized terminology in the area of international relations on a B+ level of Common European Framework of 

Reference for Languages, CEFR 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 
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K_U11 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

independently plan and execute own life-long learning as well as direct others in that area 
P7U_U P7S_UU P7S_UW 

K_U12 
komunikować się i wykonywać zadania w środowisku wielokulturowym  

communicate and perform tasks in multicultural environment 
P7U_U P7S_UK P7S_UW 

K_U13 

posługiwać się systemami normatywnymi funkcjonującymi w stosunkach międzynarodowych oraz interpretować normy prawne tych 

systemów w celu rozwiązywania konkretnych problemów międzynarodowych   

use normative systems functioning in international relations and interpret legal norms in these systems to solve specific international problems 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K_U14 

kierować pracą zespołu w celu rozwiązywania problemów i wykonywania zadań praktycznych w zakresie stosunków międzynarodowych w 

tym zarządzania projektami międzynarodowymi 

manage team work to solve problems and perform practical tasks in the area of international relations including management of international 

projects 

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

K_U15 

wykonywać obowiązki na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych 

współpracujących z zagranicą lub prowadzących politykę zagraniczną, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących 

współpracę międzynarodową oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych 

perform duties of middle level expert in international organizations and institutions, national organizations and institutions involved in foreign 

policies and cooperating with foreign partners, agencies of public national and local administration with competencies in international 

cooperation, companies active on international markets 

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

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

opisu 

Kod składnik 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_K01 
krytycznej oceny odbieranych treści zarówno w procesie nauki, jak i w debacie publicznej 

critically evaluate received content in learning process and public debate 
P7U_K P7S_KK  

K_K02 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

recognize importance of knowledge in solving cognitive and practical problems 
P7U_K P7S_KK  

K_K03 

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, w tym na rzecz społeczności 

globalnej  

fulfill social obligations, inspire and organize activities for social environment including global community 

P7U_K P7S_KO  

K_K04  

inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, w tym na rzecz edukacji obywatelskiej z zakresu problematyki międzynarodowej, działań 

organizacji pozarządowych i na rzecz inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

initiate 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 

P7U_K P7S_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 
P7U_K P7S_KO  

K_K06 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i rozwijania dorobku zawodowego z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych oraz 

realizacji etosu zawodowego i zasad etyki zawodowej 

responsibly perform professional roles and develop professional expertise taking under consideration changing social needs as well as 

professional ethos and ethics 

P7U_K P7S_KR  

K_K07 
świadomej i wrażliwej postawy wobec zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego i innych problemów globalnych 

awareness and sensitivity attitudes towards  international security threats and other global problems 
P7U_K P7S_KR  
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i Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia:  
1) wszystkie uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) właściwe dla danego poziomu Polskiej 

Ramy Kwalifikacji; 

2) wszystkie charakterystyki drugiego stopnia (ogólne) określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych 
dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji na poziomie 4 – poziom 6-8(cz.I); 

3) wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów kształcenia do których został przyporządkowany kierunek studiów dla kwalifikacji na danym poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji znajdujące się w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu 
kwalifikacji na poziomie 4 – poziom 6-8 (cz.II – właściwe dla danego obszaru/obszarów kształcenia, poziomu i profilu). 

 


