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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 

studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 
 
Kierunek studiów Stosunki międzynarodowe należy  do obszaru nauk społecznych, dziedziny 
nauk społecznych, dyscypliny- nauki o polityce 
 
Objaśnienie  oznaczeń: 
SM (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
A – profil ogólnoakademicki 
2– studia drugiego stopnia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K– kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 
 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH CHARAKTERYSTYKI: 
 

Symbole 
efektów 

kształcenia na 
kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku 
Stosunki międzynarodowe 

studia drugiego stopnia 
 absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów 
kształcenia do:  
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w zakresie WIEDZY 

SM2A_W01 

ma pogłębioną wiedzę z zakresu praktyki oraz 
teorii stosunków międzynarodowych oraz ich 
umiejscowienia w obrębie innych dziedzin 
nauk społecznych oraz dyscypliny: nauki o 
polityce. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A_W02 

ma wszechstronną, ugruntowaną wiedzę 
dotyczącą różnych rodzajów struktur oraz 
instytucji stosunków międzynarodowych 
(ekonomicznych, politycznych, prawnych, 
kulturowych, społecznych). 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A_W03 

ma pogłębioną, wieloaspektową wiedzę 
dotyczącą charakteru i dynamiki relacji 
międzynarodowych (państwowych i nie-
państwowych), w tym problemów i wyzwań 
polityczno-gospodarczych świata. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W04 
ma kompleksową wiedzę na temat zależności i 
relacji pomiędzy różnymi typami uczestników 
stosunków międzynarodowych, motywami ich 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 



działań oraz instrumentami zewnętrznego / 
międzynarodowego oddziaływania. 

SM2A _W05 

zna gruntownie i wszechstronnie mechanizmy 
stanowienia i narzędzia realizacji różnych 
rodzajów polityk wybranych państw (polityki 
wewnętrznej, ekonomicznej, bezpieczeństwa). 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W06 

zna w sposób pogłębiony i kompleksowy 
metody i narzędzia badań stosunków 
międzynarodowych, w tym techniki 
pozyskiwania wiedzy i informacji 
źródłowych, właściwe dla nauk społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem badań nad 
stosunkami międzynarodowymi. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W07 

ma pełną wiedzę na temat złożonego systemu 
norm i reguł (prawnych, moralnych, 
kulturowych, organizacyjnych) kształtujących 
współczesne stosunki międzynarodowe i 
relacje międzypaństwowe. 

P7U_W P7S_WK P7S_WG 

SM2A _W08 

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu 
wybranych aspektów współczesnych 
stosunków międzynarodowych: globalizacji, 
instytucjonalizacji, regionalizacji, pogłębiania 
się różnic społeczno-ekonomicznych, 
kształtowania się nowego ładu polityczno-
ekonomicznego. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W09 

ma kompleksową wiedzę na temat wybranych 
procesów i pojęć z zakresu 
międzynarodowych stosunków 
ekonomicznych oraz na temat charakteru i 
uwarunkowań współczesnej gospodarki 
globalnej. Odznacza się przy tym wiedzą 
dotyczącą rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości w wymiarze 
międzynarodowym.  

P7U_W P7S_WG P7S_WK 

SM2A _W10 

ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na 
zrozumienie, analizę i interpretację złożonych 
zjawisk i procesów zachodzących w obrębie 
globalnego systemu bezpieczeństwa oraz jego 
regionalnych podsystemów. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W11 

ma wyczerpującą wiedzę na temat specyfiki, 
istoty oraz konsekwencji procesów 
regionalizacji w odniesieniu do wybranych 
regionów świata oraz zna znaczenie 
wybranych regionów dla współczesnych 
międzynarodowych relacji politycznych i 
ekonomicznych. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W12 

ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych 
wyzwań i problemów związanych ze 
zmianami klimatycznymi, problemami 
ekologicznymi, wyczerpywaniem się zasobów 
świata (w tym bogactw naturalnych i 
surowców energetycznych). 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

SM2A _W13 

ma wyczerpującą wiedzę na temat różnych 
wizji (ideologicznych, politycznych, 
religijnych, naukowych, futurologicznych) 
rzeczywistości i przyszłości świata oraz relacji 
międzynarodowych. 

P7U_W P7S_WK P7S_WG 

SM2A _W14 
posiada kompleksową wiedzę z zakresu / 
dziedziny identyfikacji sytuacji kryzysowych i 
konfliktowych na poziomie państwowym i 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 



międzynarodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem określania ich źródeł i 
uwarunkowań. 

SM2A _W15 

posiada kompleksową wiedzę z zakresu 
metod, organizacji i podsystemów 
funkcjonalnych kierowania państwem oraz 
wybranymi podmiotami gospodarczymi. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 
P7S_WK 

SM2A _W16 

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą 
kompleksowych relacji pomiędzy różnymi 
obszarami polityki wewnętrznej państwa, a 
jego polityki zagranicznej oraz pozycji i roli w 
stosunkach międzynarodowych. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W17 

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i 
techniki komunikowania międzynarodowego 
oraz wykorzystywania różnych form 
oddziaływania informacyjnego w celu 
uzyskania wpływu na inne podmioty 
międzynarodowe. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W18 
ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą 
współczesnych procesów cywilizacyjnych, 
kulturowych, religijnych na świecie. 

P7U_W P7S_WK P7S_WG 

SM2A _W19 

zna i rozumie rolę sił zbrojnych, służb 
specjalnych, niepaństwowych grup zbrojnych 
we współczesnym systemie bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W20 

zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia 
(techniki) pozyskiwania danych, właściwe dla 
nauk o polityce, pozwalające badać i 
opisywać problemy związane ze stosunkami 
międzynarodowymi, relacjami 
międzypaństwowymi, współczesnym ładem 
międzynarodowym. Posiada kompleksową 
wiedzę na temat zasad ochrony własności 
intelektualnej oraz praw autorskich.  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W21 

ma rozbudowaną wiedzę o społecznych, 
kulturowych i politycznych aspektach 
funkcjonowania poszczególnych, wybranych 
państw (ich systemów politycznych, 
ekonomicznych, społecznych)  w relacjach z 
otoczeniem zewnętrznym oraz w obrębie 
systemu międzynarodowego. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

SM2A _W22 

ma poszerzoną wiedzę na temat instrumentów 
i znaczenia budowy wizerunku państwa, 
marketingu politycznego  
(międzynarodowego) oraz public relations.  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

SM2A _U01 

potrafi dogłębnie analizować oraz 
wszechstronnie interpretować najważniejsze 
uwarunkowania oraz procesy występujące w 
obrębie współczesnych stosunków 
międzynarodowych. 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

SM2A _U02 

potrafi pozyskiwać dane do opisu i 
analizowania procesów i zjawisk 
politycznych, społecznych oraz 
ekonomicznych właściwych dla stosunków 
międzynarodowych. 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

SM2A _U03 

potrafi wnikliwie analizować politykę 
międzynarodową jako zjawisko społeczne, 
identyfikując przy tym wpływ konkretnych, 
złożonych procesów społecznych o wymiarze 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 



międzynarodowym na sytuację wewnętrzną 
państw oraz decyzje polityczne. 

SM2A _U04 

potrafi w sposób skuteczny i kompleksowy 
stosować posiadaną wiedzę teoretyczną i 
uznane metody badawcze do analizy 
długofalowych procesów (kulturowych, 
politycznych, prawnych, ekonomicznych), 
zachodzących w obrębie współczesnych 
stosunków międzynarodowych, w ramach 
zespołów roboczych i grup analityków. Jest 
przygotowany do współdziałania z innymi 
osobami w ramach przedsięwzięć 
zespołowych, a jeśli zajdzie taka potrzeba 
potrafi kierować pracą zespołu i odgrywać 
rolę wiodącą w planowaniu i kierowaniu 
wybranymi formami aktywności.   

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

SM2A _U05 

potrafi na bazie pogłębionej wiedzy 
konstruować scenariusze rozwoju procesów z 
zakresu stosunków międzynarodowych, we 
wszystkich ich płaszczyznach: politycznej, 
prawnej, militarnej, instytucjonalnej, 
cywilizacyjnej, wyznaniowej, społecznej. 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

SM2A _U06 

potrafi wykorzystując narzędzia i metody 
komunikacji społecznej oraz wiedzę fachową 
– teoretyczną prowadzić złożone negocjacje, a 
także dysponuje umiejętnością zastosowania 
w praktyce zróżnicowanych metod 
mediacyjnych i negocjacyjnych. 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

SM2A _U07 

potrafi biegle i wyczerpująco analizować oraz 
interpretować aktulane złożone wydarzenia i 
zjawiska polityczne, społeczne, kulturowe o 
wymiarze międzynarodowym przy 
wykorzystaniu instrumentów i metod o 
charakterze naukowym,  a następnie na tej 
podstawie inicjować podejmowanie decyzji w 
zespołach ludzkich. W pracach analitycznych 
i badawczych przyjmuje wiodącą rolę, 
organizując w systemowy sposób pracę i 
zaangażowanie innych.   

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

SM2A _U08 

potrafi przygotować rozbudowane formy 
prezentacji multimedialnych oraz 
wyczerpujących wypowiedzi ustnych na temat 
zagadnień z zakresu polityki zagranicznej i 
stosunków międzynarodowych w języku 
polskim lub obcym. 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

SM2A _U09 

potrafi kompleksowo analizować oraz 
interpretować złożone decyzje i działania 
władz państwowych oraz organizacji / 
instytucji międzynarodowych. 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

SM2A _U10 

potrafi skutecznie komunikować się w grupie, 
posługując się przy tym właściwymi 
komunikatami i metodami komunikacyjnymi 
w relacjach interpersonalnych, w odniesieniu 
do różnorodnych sytuacji.  

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

SM2A _U11 

potrafi dostrzec nowy problem badawczy i 
zaproponować jego kreatywną analizę – 
rozwiązanie. Odznacza się zdolnością do 
celowego, przemyślanego planowania 
własnego rozwoju naukowo-zawodowego. 

P7U_U P7S_UU P7S_UW 

SM2A _U12 potrafi w procesie pogłębionej analizy relacji P7U_U P7S_UW P7S_UW 



pomiędzy podmiotami stosunków 
międzynarodowych dokonywać 
wielowymiarowej syntezy różnych kategorii 
uwarunkowań – zależności – wzajemnych 
oddziaływań (politycznych, ekonomicznych, 
społecznych, demograficznych, 
informacyjnych, kulturowych, militarnych). 

SM2A _U13 

potrafi twórczo i wszechstronnie zastosować 
metody symulacyjne i prognostyczne dla 
pogłębionej analizy i diagnozy rozmaitych 
problemów międzynarodowych oraz stanu 
systemu międzynarodowego w różnorakich 
ich wymiarach (politycznym, ekonomicznym, 
społecznych, wyznaniowym, kulturowym). 
Jest gotów do systematycznego rozwoju 
naukowego i zawodowego przez całe życie.  

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

SM2A _U14 

posługuje się językiem obcym na poziomie co 
najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, w tym w zakresie 
specjalistycznej terminologii z zakresu 
stosunków międzynarodowych. 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

SM2A _U15 

potrafi w zaawansowanym stopniu 
wyszukiwać, selekcjonować i zdobywać 
informacje ze źródeł tradycyjnych i 
cyfrowych, wykorzystując zdobytą w ten 
sposób wiedzę w swojej pracy badawczej oraz 
w celach dokumentacyjnych, 
archiwizacyjnych i produkcyjnych. W pracy 
badawczej przestrzega normy ochrony praw 
własności intelektualnej oraz praw autorskich.  

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

SM2A _U16 

posiada umiejętność formułowania opinii 
krytycznych o zjawiskach i wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej i 
doświadczenia oraz umiejętność prezentacji 
opracowań krytycznych w różnych formach i 
w różnych mediach. 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

SM2A _K01 
posiada zdolność samodzielnego i 
konsekwentnego uzupełniania wiedzy i 
doświadczeń zawodowych. 

P7U_K P7S_KR  

SM2A _K02 
jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności 
za swoje działania i samodzielnego 
rozwiązywania zadań w pracy zawodowej. 

P7U_K P7S_KR  

SM2A _K03 

jest gotów do obiektywnej i nie-emocjonalnej 
refleksji przy ocenie wydarzeń historycznych i 
współczesnych, w tym posiada zdolność 
kompetentnego i wyczerpującego odnoszenia 
się do kwestii ważnych w życiu publicznym. 

P7U_K P7S_KK  

SM2A _K04 

jest gotowy podjąć pracę w szeregu zawodów 
związanych z polityką zagraniczną, polityką 
międzynarodową, relacjami 
międzynarodowymi. 

P7U_K P7S_KO  

SM2A _K05 

jest przygotowany do efektywnej i twórczej 
pracy w zespole, ma świadomość swojej roli 
w grupie zawodowej. Posiada zdolność 
przyjmowania określonych ról społecznych 
oraz jest otwarty na nowe formy 
komunikowania społecznego. 

P7U_K P7S_KR  

SM2A _K06 jest gotów do aktywnego uczestniczenia w 
życiu publicznym oraz przygotowany do P7U_K P7S_KO  



promowania praw człowieka, wartości 
demokratycznych, równości płci. 

SM2A _K07 

posiada zdolność prawidłowego 
identyfikowania dylematów etyczno-
moralnych związanych ze sferą 
współczesnych stosunków 
międzynarodowych. 

P7U_K P7S_KR  

SM2A _K08 szanuje zasady etyki zawodowej i inne normy 
regulujące życie społeczne. P7U_K P7S_KR  

 
 
 
 

 


