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OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 

 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, STUDIA I STOPNIA 

 

Profil ogólnoakademicki 

 

Osoba posiadająca kwalifikacje pierwszego stopnia: 

 

Wiedza 

 

SM1A_W01 

ma podstawową wiedzę o charakterze nauki o stosunkach międzynarodowych i jej 

miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk, zna i rozumie 

specyfikę stosunków międzynarodowych jako stosunków społecznych 

SM1A_W02 
zna elementarną terminologię używaną w nauce o stosunkach międzynarodowych i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

SM1A_W03 

ma podstawową wiedzę o różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych 

(militarno-strategicznej, polityczno-dyplomatycznej, społeczno-kulturowej, 

ekonomicznej, ekologicznej), rozumie na poziomie podstawowym różnorodne 

podejścia do tych dziedzin oraz kluczowe koncepcje i metody stosowane w analizie 

poszczególnych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny wybranej w 

ramach specjalności 

SM1A_W04 

zna genezę, strukturę i ewolucję systemów międzynarodowych oraz rozumie na 

poziomie podstawowym społeczny, ekonomiczny, historyczny i kulturowy 

kontekst funkcjonowania polityki międzynarodowej 

SM1A_W05 

ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji międzynarodowych, o 

przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian, w tym w obszarze 

wybranej specjalności, a także zna poglądy dotyczące struktur i instytucji 

międzynarodowych oraz rodzajów więzi społecznych na skalę międzynarodową i 

ich historycznej ewolucji 

SM1A_W06 

ma wiedzę o czynnikach (geograficznych, demograficznych, ekonomicznych, 

militarnych, narodowych, religijnych, naukowo-technicznych, prawnych, 

organizacyjnych, moralnych, opinii publicznej, roli jednostki) oddziałujących na 

stosunki międzynarodowe i rządzących nimi prawidłowościach 

SM1A_W07 

ma podstawową wiedzę o procesach decyzyjnych w stosunkach 

międzynarodowych, rozumie na poziomie podstawowym determinanty procesu 

podejmowania decyzji, w tym w obszarze wybranej specjalności  

SM1A_W08 

zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla nauki o 

stosunkach międzynarodowych, pozwalające opisywać struktury i instytucje 

międzynarodowe oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, w tym w 

obszarze wybranej specjalności 

SM1A_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i 
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własności intelektualnej 

SM1A_W10 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych, 

zwłaszcza międzynarodowych stosunkach gospodarczych, w tym wiedzę z zakresu 

międzynarodowego prawa celnego 

 

Umiejętności 

 

SM1A_U01 

potrafi prawidłowo interpretować zjawiska międzynarodowe (militarno-

strategiczne, polityczno-dyplomatyczne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, 

prawne) 

SM1A_U02 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do 

analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk 

międzynarodowych (militarno-strategicznych, polityczno-dyplomatycznych, 

społeczno-kulturowych, ekonomicznych, prawnych), w tym w obszarze wybranej 

specjalności oraz prognozować je z wykorzystaniem standardowych metod i 

narzędzi w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych 

SM1A_U03 
potrafi przeprowadzić analizę i ocenę różnych interpretacji wydarzeń i problemów 

międzynarodowych 

SM1A_U04 

wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych 

do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w tym w 

obszarze wybranej specjalności  

SM1A_U05 

potrafi opisać różne podejścia niezbędne do zebrania, analizy i prezentacji 

informacji; zidentyfikować problemy i ocenić ich implikacje etyczne; 

zidentyfikować oraz sformułować rozwiązania problemów; skonstruować 

argumentację przekonującą do zaproponowanych rozwiązań, w tym w obszarze 

wybranej specjalności  

SM1A_U06 
potrafi przedstawić podstawowe debaty teoretyczne w zakresie nauki o stosunkach 

międzynarodowych (realizm – liberalizm – radykalizm) 

SM1A_U07 

potrafi podać przyczyny wojen i konfliktów w stosunkach międzynarodowych oraz 

możliwości pokojowej współpracy, opisać podstawowe problemy 

międzynarodowej ekonomii politycznej, scharakteryzować najważniejsze 

odmienności kulturowe oraz konflikty religijne i etniczne, przedstawić 

priorytetowe problemy zbrojeń międzynarodowych, rozbrojenia i bezpieczeństwa 

międzynarodowego, opisać podstawowe zagadnienia procesów globalizacji 

SM1A_U08 

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień 

ustnych, właściwych dla nauki o stosunkach międzynarodowych, dotyczących 

zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 

także różnych źródeł 

SM1A_U09 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i 

obcym) i nowoczesnych technologii komputerowych 

SM1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, 
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zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomów B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego 

 

Kompetencje społeczne 

 

SM1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

SM1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

SM1A_K03 

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania oraz pracować w sposób zorganizowany, wykazuje umiejętność 

zarządzania czasem 

SM1A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

SM1A_K05 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych z zakresu stosunków 

międzynarodowych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne 

SM1A_K06 
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie nauki o 

stosunkach międzynarodowych, wykorzystując także źródła zagraniczne 

SM1A_K07 w swoim zachowaniu wykazuje się tolerancją i zrozumieniem dla innych 

SM1A_K08 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 

SM1A_K09 potrafi przekazywać idee zarówno w mowie jak i w piśmie 

SM1A_K10 

potrafi ustalić rolę i znaczenie Polski w stosunkach międzynarodowych, śledzi 

debaty na ten temat, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego kraju, Europy i świata 

 


