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Absolwent studiów pierwszego stopnia: 

 
 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 
dla obszaru 

WIEDZA 

K_W01 ma wiedzę ogólną z zakresu podstawowych nauk społecznych S1A_W01, S1A_W02 

K_W02 zna podstawy teoretyczne związane z badaniem stosunków 

międzynarodowych 

S1A_W01, S1A_W06, 

S1A_W09 

K_W03 zna podstawy metodologii w zakresie badania stosunków 

międzynarodowych 

S1A_W01, S1A_W06 

K_W04 w pełni rozumie istotę i specyfikę stosunków międzynarodowych S1A_W02, S1A_W03, 

S1A_W08 

K_W05 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji stosunków 

międzynarodowych 

S1A_W02, S1A_W08, 

S1A_W09 

K_W06 ma wiedzę na temat istoty i charakterystycznych cech systemu 

międzynarodowego 

S1A_W02, S1A_W03, 

S1A_W08 

K_W07 ma wiedzę na temat głównych procesów politycznych przebiegających w 

systemie międzynarodowym 

S1A_W02, S1A_W03, 

S1A_W04, S1A_W08  

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę na temat czynników kulturowych, 

społecznych, ekonomicznych i politycznych kształtujących stosunki 

międzynarodowe w związku z realizowaną przez siebie specjalizacją 

S1A_W02, S1A_W03, 

S1A_W04, S1A_W05, 

S1A_W08, S1A_W10, 

S1A_W11 

K_W09 ma wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych S1A_W02, S1A_W03, 

S1A_W07, S1A_W08 

K_W10 ma wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących 

mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych 

S1A_W04, S1A_W05, 

S1A_W02 

K_W11 rozumie specyfikę prawa międzynarodowego publicznego i zna jego 

podstawy 

S1A_W02, S1A_W07, 

S1A_W10, S1A_W11 

K_W12 zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej S1A_W02, S1A_W07, 

S1A_W10, S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi posłużyć się podstawową metodologią właściwą dla problematyki 

badania stosunków międzynarodowych 

S1A_U03, S1A_U04 

K_U02 potrafi prawidłowo stosować terminologię stosowaną w badaniach 

stosunków międzynarodowych 

S1A_U02, S1A_U03, 

S1A_U04 

K_U03 potrafi zrozumieć istotę podstawowych procesów zachodzących w 

stosunkach międzynarodowych 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U08 

K_U04 potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów 

zachodzących w stosunkach międzynarodowych 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U04, 

S1A_U07, S1A_U08 



K_U05 potrafi dostrzec istotę konkretnych wydarzeń zachodzących w przestrzeni 

międzynarodowej 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U08 

K_U06 rozumie znaczenie i złożoność zjawisk społecznych wpływających na 

stosunki międzynarodowe 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U05 

K_U07 umie posłużyć się w praktycznej analizie systemem normatywnym prawa 

międzynarodowego 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U05, 

S1A_U06 

K_U08 posiada umiejętność przygotowania prostych prac pisemnych 

dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U07, 

S1A_U09 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania prostych wystąpień ustnych 

dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych 

S1A_U01, S1A_U02, 

S1A_U03, S1A_U07, 

S1A_U10 

K_U10 ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą 

stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków 

międzynarodowych i omawiać je publicznie 

S1A_K01, S1A_K04 

K_K02 potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane 

z problematyką stosunków międzynarodowych 

S1A_K01, S1A_K03, 

S1A_K04 

K_K03 potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić proste badania źródłowe w 

zakresie stosunków międzynarodowych 

S1A_K01, S1A_K02, 

S1A_K03, S1A_K04, 

S1A_K05, S1A_K06 

K_K04 potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste analizy dotyczące 

konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych 

S1A_K01, S1A_K02, 

S1A_K03, S1A_K04, 

S1A_K05, S1A_K06 

K_K05 potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane 

z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego 

S1A_K01, S1A_K02, 

S1A_K03, S1A_K04, 

S1A_K05, S1A_K06 

K_K06 potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać proste tematy związane 

z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki 

międzynarodowe 

S1A_K01, S1A_K02, 

S1A_K03, S1A_K04, 

S1A_K05, S1A_K06 

K_K07 potrafi we współdziałaniu z grupą przygotować i przedstawić publicznie 

opracowanie prostego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych 

S1A_K01, S1A_K02, 

S1A_K03, S1A_K04, 

S1A_K05, S1A_K06 

K_K08 potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować S1A_K01, S1A_K02, 

S1A_K03, S1A_K04, 

S1A_K05, S1A_K06, 

S1A_K07 
 

 


