
1. Nazwa kierunku: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (studia II stopnia) 

2. Obszar/y kształcenia: 

Obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych 

3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia 

dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk humanistycznych 

4. Nazwa dyscyplin/y z udziałem procentowym  

nauki o polityce 80%, historia 20% 

5. Sylwetka absolwenta 

Absolwent drugiego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i 

dokonywanie pogłębionych analiz  i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii 

charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą zróżnicowania potencjałów ekonomicznych, 

demograficznych i militarnych aktorów stosunków międzynarodowych, kwestii ekologicznych i bezpieczeństwa, jak też zróżnicowania 

poszczególnych rejonów współczesnego świata i wpływu tego zjawiska na stosunki międzynarodowe. Rozumie i potrafi wykorzystać, do 

pogłębionej analizy polityki międzynarodowej, znaczenie tych czynników.  

W toku studiów nabywa kompetencje społeczne wiążące się zrozumieniem procesów zachodzących we współczesnym świecie, 

pozwalające na analizę zjawisk o charakterze ponadnarodowym oraz kształtujące otwartość i tolerancję na odmienne poglądy polityczne.  

Jest przygotowany do działania w sposób obywatelski (społeczny), potrafią działać  z innymi i dla innych oraz uzyskują wszechstronne 

przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, sprawowania funkcji politycznych, społecznych oraz innych sytuujących się 

w szeroko rozumianej sferze publicznej. Kompetencje społeczne związane z promowaniem postawy obywatelskiej, promowaniem 

postaw opartych na tolerancji oraz przekazywaniem przez studentów i absolwentów posiadanej wiedzy na tematy społeczne, polityczne, 

gospodarcze i kulturowe pozostają w związku z misją i strategią Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.  

Studia II stopnia z zakresu stosunków międzynarodowych pozwalają wykształcić umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego 

myślenia, dokonywania interpretacji zjawisk i procesów społecznych oraz dokonywania syntezy. Studia pokazują nieodłączny związek 

treści teoretycznych ze specjalistyczną wiedzą z zakresu istoty przedmiotowej i podmiotowej współczesnych stosunków 

międzynarodowych.  



 Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe zna i rozumie przyczyny, przebieg, kierunek rozwoju procesów politycznych, 

społecznych, kulturowych, ekonomicznych w skali regionalnej i globalnej. Potrafi samodzielnie dokonywać selekcji informacji, które 

mogą być pomocne w pracy zawodowej nad rozmaitymi projektami. Potrafi uzupełniać i aktualizować wiedzę, formułować sądy i 

argumentować. Jest świadom etycznego kontekstu podejmowanych działań własnych oraz inicjowanych w polityce. Poprzez wybór 

jednego z modułów specjalnościowych uzyskuje szansę pogłębienia swojej wiedzy w ściśle określonym zakresie współczesnych 

stosunków międzynarodowych, którą może następnie wykorzystać w zakresie projektowania ścieżki rozwoju zawodowego. 

 Reasumując, wiedza i nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach międzynarodowych i 

krajowych, organizacjach społecznych, administracji samorządowej, jak też sektorze prywatnym. Umożliwiają także podjęcie studiów na 

trzecim stopniu (studia doktoranckie) 

 

6. Cel studiów: 

- przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych; 

- doskonalenie umiejętności związanych z dotarciem, analizą i opracowaniem materiałów źródłowych dotyczących kwestii związanych z 

stosunkami międzynarodowymi; 

- doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wyjaśniania zjawisk z zakresu  polityki międzynarodowej; 

- pogłębienie świadomości istnienia zróżnicowania kulturowego, jak też poszanowania i respektowania innych kultur i cywilizacji oraz 

konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu zarówno akademickim, jak też zawodowym; 

- w ramach specjalizacji przekazanie pogłębionej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, związanej z poszczególnymi 

specjalizacjami, co ułatwi absolwentom projektowanie własnej kariery zawodowej, jak też odnalezienie się na rynku pracy. 

 

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki (przygotowane zgodnie z poniższą tabelą) 

 

Nazwa kierunku studiów: stosunki międzynarodowe 

Stopień studiów: drugi stopień 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 

efektu Kierunkowe efekty kształcenia 
Odniesienie do efektów kształcenia zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 



kierunkowego 
Symbol 

charakterystyk 

uniwersalnych I 

stopnia 

Symbol 

charakterystyk II 

stopnia 

Symbol 

charakterystyk II 

stopnia dla 

obszaru/ów 

kształcenia 

 WIEDZA    

K_W01 

 

 

W pogłębionym stopniu zna i rozumie teorię, metodologię oraz 

terminologię charakterystyczną dla stosunków międzynarodowych, jak 

też miejsce stosunków międzynarodowych w naukach społecznych. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W02 Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą państwa, organizacji 

międzynarodowych oraz aktorów pozapaństwowych. Rozumie ich 

znaczenie i wzajemnie interakcje w stosunkach międzynarodowych. 

Posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach politycznych, 

prawnych, kulturowych i ekonomicznych, w wymiarze regionalnym, jak 

i globalnym. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W03 Rozumie w pogłębiony sposób specyfikę stosunków międzynarodowych 

oraz kwestie polityczne, ekonomiczne, militarne i społeczne, istniejące 

w stosunkach międzynarodowych.  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W04 Posiada pogłębioną wiedzę o specyfice poszczególnych rejonów świata, 

ich potencjale, problemach i wyzwaniach. 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W05 Posiada pogłębioną wiedzę na temat historii stosunków 

międzynarodowych, jak też współczesnych relacji pomiędzy aktorami 

stosunków międzynarodowych.  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W06 Posiada pogłębioną wiedzę z zagadnień globalizacji, ochrony 

środowiska, praw człowieka jak też bezpieczeństwa międzynarodowego.  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

 WIEDZA SPECJALNOŚCI    

K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu komunikacji wizerunkowej, 

propagandy i kreowania wizerunku (specjalność "Komunikacja 

wizerunkowa w instytucjach publicznych") 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W08 Posiada pogłębioną wiedzę na temat bezpieczeństwa międzynarodowego 

jak też przemian zachodzących we współczesnym świecie (specjalność 

"Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo międzynarodowe") 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W09 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu dyplomacji publicznej 

(Specjalność "Dyplomacja publiczna") 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K_W10 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problemów i wyzwań stojących 

przez dzisiejszą Europą, jak też integracji europejskiej (specjalność 

"studia europejskie") 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

 UMIEJĘTNOŚCI    

K_U01 Potrafi w pogłębiony sposób identyfikować i interpretować zjawiska i P7U_U P7S_UW P7S_UW 



procesy, które mają miejsce w stosunkach międzynarodowych. 

K_U02 Potrafi wykorzystać poznane modele teoretyczne do pogłębionej 

analizy, jak też prognozowania zjawisk w skali lokalnej, jak też 

globalnej. 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K_U03 Potrafi, posługując się prawidłową terminologią, zaprezentować zdobytą 

wiedzę w formie wypowiedzi ustnej, pisemnej lub prezentacji 

multimedialnej dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców. 

P7U_U P7S_UK P7S_UK 

K_U04 Potrafi zdobywać i pogłębiać wiedzę uzyskaną w trakcie studiów, jak 

też pracować indywidualnie, w grupie, lub jako kierownik zespołu, nad 

analizą i rozwiązaniem problemu. 

P7U_U P7S_UO P7S_UO 

K_U05 Potrafi samodzielnie planować i kształtować ścieżkę własnego rozwoju 

zawodowego i kariery. 

P7U_U P7S_UU P7S_UU 

 UMIEJĘTNOŚCI SPECJALNOŚCI    

K_U06 Potrafi zaplanować i przeprowadzić kampanię wizerunkową podmiotu 

publicznego, jak też prowadzić proste negocjacje (specjalność: 

"Komunikacja wizerunkowa w instytucjach publicznych") 

P7U_U P7S_UK P7S_UK 

K_U07 Potrafi zaplanować i przeprowadzić kampanię promocyjną instytucji 

publicznej dla odbiorcy zagranicznego (specjalność: "Dyplomacja 

publiczna") 

P7U_U P7S_UK P7S_UK 

K_U08 Potrafi przygotować wniosek dotyczący pozyskiwania środków 

europejskich (specjalności "Polityka europejska" i "Polityka zagraniczna 

i bezpieczeństwo międzynarodowe") 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K_U09 Posiada umiejętności językowe przewidziane dla drugiego stopnia 

studiów z zakresu stosunków międzynarodowych (poziom B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 

P7U_U P7S_UK P7S_UK 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE    

K_K01 Jest zdolny do krytycznej oceny odbieranych treści, jak też do 

uznawania wiedzy jako podstawy do rozwiązywania problemów 

poznawczych i praktycznych 

P7U_K P7S_KK P7S_KK 

K_K02 Rozumie znaczenie poszanowania etyki zawodowej, jak też dbałości o 

dorobek i tradycje zawodu. 

P7U_K P7S_KR P7S_KR 

K_K03 Potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, organizować inicjatywy w 

środowisku społecznym, jak też działać w sposób przedsiębiorczy. 

P7U_K P7S_KO P7S_KO 

 

 


