
Uchwała Nr 83/2012 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia   21 czerwca  2012 roku 

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe 
na poziomie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim   

 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje: 

  

§ 1 

Na Wydziale Filologiczno-Historycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku 
studiów stosunki międzynarodowe na poziomie drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim, stanowiące załącznik do uchwały.  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały Senatu  nr       83/2012 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
STOSUNKI MI ĘDZYNARODOWE 

studia drugiego stopnia-profil ogólnoakademicki 
 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia 

Kierunek kształcenia Stosunki międzynarodowe należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych i społecznych. 

 

Objaśnienie oznaczeń: 
SM (przed podkreślnikiem)– kierunkowe efekty kształcenia 
2A-studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki 

Po podkreślniku: 

W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
H2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk humanistycznych dla studiów drugiego 

stopnia o profilu ogólnoakademickim 
S2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie  nauk społecznych dla studiów drugiego stopnia o 

profilu ogólnoakademickim 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 

 
 

Symbol 

 
Efekty kształcenia dla kierunku studiów  

Stosunki międzynarodowe  
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 

Stosunki międzynarodowe absolwent: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

w obszarach 
kształcenia w zakresie 
nauk humanistycznych 

i społecznych 

WIEDZA 
 

SM2A_W01 
zna rozszerzoną terminologię używaną w nauce o stosunkach 
międzynarodowych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

S2A_W01 
H2A_W02 

 
SM2A_W02 

ma pogłębioną wiedzę w zakresie dyscypliny naukowej odnoszącej się do 
stosunków międzynarodowych, jej miejscu w systemie nauk i relacjach do 
innych nauk 

 
 

S2A_W01 
 

SM2A_W03 
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji 
społecznych życia międzynarodowego i krajowego oraz wiedzę 
specjalistyczną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji 
społecznych 

S2A_W07 
S2A-W08 
S2A_W09 

SM2A_W04 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami życia 
międzynarodowego w odniesieniu do wybranych struktur 
subregionalnych, regionalnych i kategorii więzi społecznych, a także 
wybranych kręgów kulturowych  

 
S2A_W05 
H2A_W04 

SM2A_W05 posiada pogłębioną wiedzę o wyznacznikach aktywności człowieka oraz 
wybranych obszarach tej aktywności 

 
S1A_W03 
S1A_W07 

 
SM2A_W06 ma rozszerzoną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł życia 

międzynarodowego oraz zasad i zwyczajów korporacyjnych 
organizujących struktury i instytucje społeczne i mechanizmy 

H2A_W02 
S2A_W02 
S2A_W03 



zapewniające ich funkcjonowanie, ich źródła, naturę, formy i metody 
funkcjonowania   

S2A_W09 
 

 
SM2A_W07 

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji 
(NATO, UE, OBWE) i więzi politycznych, wojskowych, gospodarczych 
oraz zna wyznaczniki determinujące charakter ich zmian 

S2A_W05 
S2A_W06 

SM2A_W08 ma rozszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju województwa 
łódzkiego w ramach krajowej strategii rozwoju państwa oraz o udziale 
programów pomocowych Unii Europejskiej i zasadach pozyskiwania 
środków finansowych w ramach tych programów  

 
S2A_W03 
S2A_W06 

SM2A_W09 posiada pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań  
w stosunkach międzynarodowych, w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna 
podstawowe paradygmaty badań społecznych, z których wywodzą się 
metody 

 
S2A_W06 

SM2A_W10 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych obszaru nauk społecznych i nauk humanistycznych  

 
S2A_W04 

SM2A_W11 ma pogłębioną wiedzę z zakresu: teorii i podstaw prawnych 
bezpieczeństwa, systemu bezpieczeństwa europejskiego i narodowego, 
prognozowania w tej dziedzinie, zarządzania kryzysowego, 
bezpieczeństwa i ochrony obiektów; technik negocjacyjnych, 
korespondencji handlowej i dyplomatycznej; zasadach wymiany 
gospodarczej z zagranicą, zarządzaniu w biznesie i ryzyku związanym z 
działalnością gospodarczą  

 
S2A_W01 
S2A_W03 
S2A_W10 

SM2A_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej i odpowiedzialności prawnej za naruszanie zasad 
jej ochrony 

 
S2A_W10 

SM2A_W13 posiada wiedzę na temat zawodu dyplomaty, rozwoju własnej 
przedsiębiorczości i zawodów pokrewnych w działalności 
międzynarodowej na płaszczyźnie handlowej, kulturalnej i politycznej 

H2A_W06 
S2A_W03 
S2A_W09 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
 
 

SM2A_U01 

potrafi prawidłowo monitorować, analizować i interpretować zjawiska 
międzynarodowe oraz ich powiązania z różnymi obszarami działań 
zewnętrznych z udziałem wielu uczestników stosunków 
międzynarodowych 

S2A_U01 
S2A_U08 
H2A_U01 

 
SM2A_U02 

potrafi wykorzystywać rozszerzoną wiedzę teoretyczną z zakresu 
stosunków międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
analizowaniu i interpretowaniu rzeczywistości międzynarodowej  w 
odniesieniu do sfery politycznej, gospodarczej, wojskowej, kulturalnej 

 
S2A_U02 
S2A_U01 

 
SM2A_U03 

potrafi właściwie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi 
w celu analizowania motywów postępowania różnych uczestników 
stosunków międzynarodowych, diagnozowania i prognozowania rozwoju 
sytuacji oraz analizowania strategii działań zewnętrznych państw i innych 
aktorów międzynarodowych w odniesieniu do różnych kontekstów 
aktywności międzynarodowej 

 
S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U08 

 
SM2A_U04 

Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące 
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem 
zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauk społecznych  

 
S2A_07 

 
SM2A_U05 

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, wybranymi normami i 
regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania 
konkretnego zadania  
z zakresu stosunków międzynarodowych; ma rozszerzoną umiejętność 
posługiwania się tymi systemami w odniesieniu współdziałania w grupie  

 
S2A_U05 

 
 

SM2A_U06 

posiada rozszerzone umiejętności badawcze pozwalające na 
monitorowanie, analizowanie i interpretowanie dokumentów i literatury 
przedmiotu; potrafi sformułować wnioski, opracowywać i zaprezentować 
wyniki prac (z wykorzystaniem ICT) oraz planować kierunki dalszych 
badań 

 
S2A_U06 
S2A_U05 

SM2A_U07 potrafi zorganizować pracę w zespole, określać role jego członkom oraz S2A_U07 



opracowywać rozwiązania i rozstrzygnięcia problemów 
 
 
 

SM2A_U08 

ma rozszerzone umiejętności komunikacji interpersonalnej, potrafi 
posługiwać się językiem profesjonalnym i porozumiewać się  
w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie stosunków 
międzynarodowych oraz spoza grona tych specjalistów, potrafi 
przygotowywać wystąpienia problemowe  
i okolicznościowe 

 
 

S2A_U08 
S2A_U10 

 
SM2A_U09 

posiada pogłębioną umiejętność werbalnego prezentowania własnych 
projektów badań i ich wyników oraz artykułowania sugestii wraz 
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i 
poglądów 

 
S2A_U09 
S2A_U06 

 
SM2A_U10 

posiada rozszerzoną umiejętność wyrażania swoich poglądów  
w formie pisemnej, w języku polskim i obcym, potrafi przygotować 
pisemne informacje do publicznego prezentowania 

 
S2A_U10 

 
SM2A_U11 

posiada nawyki posługiwania się normami etycznymi w podejmowanej 
działalności publicznej oraz posiadać umiejętność antycypowania jej 
skutków  

 
S2A_U05 
S2A_U10 

 
SM2A_U12 

potrafi dokonywać własnych, krytycznych działań i wskazać ewentualne 
obszary wymagające modyfikacji 

 
S2A_U05 

 
SM2A_U13 

ma umiejętności posługiwania się językiem obcym pozwalające na 
prowadzenie rozmów, zgodnie  
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

 
S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
SM2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób 
S2A_K01 

 
SM2A_K02 

ma pogłebione umiejętności organizacyjne pozwalające na realizowanie 
zadań w grupie według przypisanych ról, związanych  
z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych 

 
S2A_K02 

 
SM2A_K03 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem czynności zawodowych 

 
S2A_K03 

 
SM2A_K04 

umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych 
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich) i potrafi przewidywać 
wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 

 
S2A_K04 

 
SM2A_K05 

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

 
S2A_K05 

SM2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, posiada przekonanie do 
wykazywania dyspozycyjności w podejmowania nowych wyzwań 

S2A_K06 

 
 


