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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Nazwa kierunku studiów: studia europejskie 

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

został wyodrębniony kierunek studiów: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych 

(62,3%); obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych (37,7%) 

Poziom kształcenia: studia pierwszego 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 pierwszego stopnia: 

Symbole efektów 

kształcenia dla 

obszaru 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 
zna i rozumie miejsce i znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w 

systemie nauk 

P6S_WG_I 

P6S_WG_H1 

P6S_WG_S2 

K_W02 

zna i rozumie teorie, ogólne podstawy, metodologię i terminologię ogólną i 

szczegółową z zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla 

kierunku studiów 

P6S_WG_I 

P6S_WG_H2 

P6S_WG_S1 

K_W03 

zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów i instytucji 

charakterystycznych dla europejskich organizacji integracyjnych, w tym w 

szczególności dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, jak i 

poszczególnych państw kontynentu 

P6S_WG_I 

P6S_WG/K_H5 

K_W04 

zna i rozumie doktryny i ideologie determinujące rozwój państw i 

społeczeństw w Europie, zarówno w kontekście historycznym, politycznym i 

społecznym 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WG_H2 

P6S_WG_S1 

K_W05 
zna i rozumie sposób funkcjonowania instytucji społecznych, kulturowych, 

politycznych i gospodarczych na obszarze kontynentu europejskiego 

P6S_WK_II 

P6S_WG/K_H5 

K_W06 

zna metody analizy i interpretacji wytworów kultury europejskiej, wybranych 

teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych 

dla kierunku studiów 

P6S_WK_II 

P6S_WG_H3 

P6S_WG_S1 

K_W07 

zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy 

procesów społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych na 

obszarze kontynentu europejskiego 

P6S_WK_II 

P6S_WG_H3 

P6S_WG_S1 

K_W08 zna i rozumie pojęcia i regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej 

P6S_WG_I 

P6S_WK_H4 

P6S_WK_S4 

K_W09 
zna i rozumie rolę i znaczenie mediów i instytucji związanych z kulturą w 

społeczeństwach europejskich 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WK_S4 

P6S_WG/K_H5 

K_W10 

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą powiązań między naukami 

politycznymi, ekonomią, prawem, historią, socjologią, literaturoznawstwem, 

oraz pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych 

P6S_WG_I 

P6S_WG_H1 

P6S_WG_S1 



K_W11 

posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania instytucji 

samorządu lokalnego oraz instytucji pozarządowych i ruchów społecznych w 

Polsce i w Europie 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WG/K_H5 

P6S_WG_S3 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

wyszukuje, selekcjonuje, identyfikuje i poddaje krytycznej analizie źródła 

oraz informacje pisane i elektroniczne związane z dyscyplinami nauki 

właściwymi na kierunku studiów 

P6S_UW_I 

P6S_UW_H1 

P6S_UW_S1 

K_U02 
potrafi formułować problemy badawcze i badać procesy polityczne, 

społeczne, historyczne, kulturowe i ekonomiczne w wymiarze europejskim 

P6S_UW_I 

P6S_UW_H2 

P6S_UW_S2 

K_U03 

stosując metody typowe dla dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów 

potrafi wyjaśniać i prognozować rolę procesów mających miejsce na 

kontynencie europejskim, w szczególności w Unii Europejskiej 

P6S_UW_I 

P6S_UW_H2 

P6S_UW_S2 

K_U04 

potrafi przedstawić w formie pisemnej i ustnej – zarówno w języku polskim 

jak i obcym – wiedzę dotyczącą mechanizmów zachodzących w Unii 

Europejskiej i w poszczególnych państwach europejskich  

P6S_UW_I 

P6S_UW_H1 

P6S_UW_S2 

K_U05 

potrafi posługiwać się systemami normatywnymi aby rozwiązać zadania z 

zakresu dziedzin nauk i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 

studiów 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S3 

K_U06 
potrafi pracować indywidualnie i w grupie nad projektami związanymi z 

tematyką europejską, wykazuje się umiejętnością planowania tejże pracy 
P6S_UO_III 

K_U07 

w okresie całego życia potrafi samodzielnie planować a także realizować 

proces poszerzania wiedzy oraz podnoszenia umiejętności i kwalifikacji 

związanych ze studiami europejskimi 

P6S_UU_IV 

K_U08 
potrafi posługiwać się i komunikować w języku angielskim na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
P6S_UK_II 

K_U09 

potrafi wykorzystać w komunikacji specjalistyczną terminologię, jest w stanie 

brać udział w debatach przedstawiając różne opinie i stawiska w zakresie 

tematyki związanej ze studiami europejskimi 

P6S_UK_II 

K_U10 

potrafi wykrywać zależności między poszczególnymi procesami społecznymi, 

kulturowymi, politycznymi, historycznymi i ekonomicznymi na obszarze 

Europy w perspektywie przeszłości i współczesności 

P6S_UW_I 

P6S_UW_H2 

P6S_UW_S1 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 dostrzega, iż istnieje konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i społecznego Europy związanego z jego różnorodnością 

P6S_KR_H1 

K_K02 w sposób krytyczny podchodzi do posiadanej wiedzy, uznaje jej znaczenie w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

P6S_KK_I 

K_K03 jest przygotowany do aktywności zawodowej w instytucjach krajowych i 

międzynarodowych, także na poziomie lokalnym, które zajmują się 

problematyką europejską 

P6S_KK_I 

P6S_KO_II 

K_K04 jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej, oraz wymagania tego od 

innych, ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 

P6S_KR_III 


