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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 
Nazwa Wydziału: Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Nazwa kierunku studiów: International Security and Development 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych z których został 

wyodrębniony kierunek studiów: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 
 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 

 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

studiów 

Absolwent studiów drugiego stopnia: 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01  
ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca badań nad bezpieczeństwem 

międzynarodowych oraz studiach nad rozwojem pośród innych nauk społecznych 

P7S_WG_2 

P7S_WG_I 

K_W02  

zna i rozumie w stopniu zaawansowanym przeszłe i aktualne teorie wyjaśniające 

procesy bezpieczeństwa międzynarodowego oraz procesów rozwoju w stosunkach 

międzynarodowych, jak i ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii badań nad 

bezpieczeństwem międzynarodowym i rozwojem oraz terminologii w nich 

stosowanej 

P7S_WG_1 

P7S_WG_I 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę na temat złożonych dylematów etycznych pojawiających się 

w zjawiskach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwojem  

P7S_WG_3 

P7S_WG_I 

K_W04  
ma rozszerzoną wiedzę na temat roli człowieka, jako podmiotu konstytuującego 

zjawiska bezpieczeństwa międzynarodowego i rozwoju  

P7S_WG_1 

P7S_WG_3 

P7S_WK_II 

K_W05  

ma pogłębioną wiedzę o społecznych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych, 

prawnych oraz historycznych uwarunkowaniach bezpieczeństwa 

międzynarodowego oraz rozwoju 

P7S_WG_1 

P7S_WG_3  

P7S_WK_II 

K_W06 

ma pogłębioną wiedzę o najważniejszych instytucjach bezpieczeństwa 

międzynarodowego, systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz głównych 

uczestnikach systemu bezpieczeństwa międzynarodowego i adresatach pomocy 

rozwojowej   

P7S_WG_1 

P7S_WG_3 

P7S_WG_I 

K_W07 
zna w stopniu pogłębionym mechanizmy zarządzania kryzysowego na poziomie 

bezpieczeństwa międzynarodowego  

P7S_WG_1 

P7S_WG_3 

P7S_WG_I 

K_W08 
ma pogłębioną wiedzę o wpływie konfliktów na bezpieczeństwo międzynarodowe i 

rozwój  

P7S_WG_1 

P7S_WG_3 

P7S_WG_I 

K_W09 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

intelektualnej 

P7S_WK_4 

P7S_WK_II 



K_W10 
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, 

wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie 

P7S_WK_4 

P7S_WK_II 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01  
potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska i relacje strukturalne 

zachodzące w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz pomocy rozwojowej  

P7S_UW_1 

P7S_UW_I 

K_U02  

dokonuje krytycznej analizy problemów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 

rozwoju poprawnie dobierając źródła oraz przy zastosowaniu adekwatnych metod 

badawczych 

P7S_UW_1 

P7S_UW_I 

K_U03  

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych 

w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, formułować własne opinie na ten 

temat oraz stawiać rozbudowane hipotezy badawcze i je weryfikować 

P7S_UW_1 

P7S_UW_I 

K_U04 

potrafi prognozować i modelować złożone procesy związane z bezpieczeństwem 

międzynarodowym oraz rozwojem z wykorzystaniem odpowiednich teorii, jak i 

zaawansowanych metod i narzędzi badawczych  

P7S_UW_2 

P7S_UW_I 

K_U05 
posługuje się normami prawnymi etycznymi w celu rozwiązania konkretnych 

problemów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz rozwoju 

P7S_UW_3 

P7S_UW_I 

K_U06 
planuje i realizuje dalszy rozwój zawodowy poprzez uczenie się przez całe życie 

samodzielnie oraz we współpracy z innymi  
P7S_UU_IV 

K_U07 
przygotowuje pisemne analizy w języku polskim oraz obcym, samodzielnie lub w 

grupie   

P7S_UK_II 

P7S_UO_III 

K_U08 

potrafi przygotować i przeprowadzić poprawną prezentację, z wykorzystaniem 

technik multimedialnych z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 

pomocy rozwojowej  

P7S_UK_II 

K_U09 

posiada kompetencje w zakresie znajomości języków obcych z uwzględnieniem 

specyfiki nauk o bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK_II 

K_U10 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi argumentować o jej 

słuszności, potrafi organizować proces uczenia się innych osób 
P7S_UU_IV 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
ma świadomość znaczenia wiedzy na temat bezpieczeństwa międzynarodowego 

oraz jej krytycznej oceny   
P7S_KK_I 

K_K02 

myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, jak i potrafi planować oraz inicjować 

działania na rzecz środowiska społecznego oraz na rzecz interesu publicznego w 

oparciu o wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów  

P7S_KO_II 

K_K03 

w pracy zawodowej przestrzega zasad etycznych oraz wymogów stawianych przez 

grupy społeczne, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu, działa na rzecz dobrego imienia zawodu, jego etosu oraz 

powiększania jego dorobku 

P7S_KR_III 

K_K04 
potrafi pracować w zespole, jest gotowy do przyjmowania różnych ról w zespole 

oraz postępowania zgodnego z wymogami tej roli 

P7S_KO_II 

P7S_KR_III 

 

 


