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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Nazwa kierunku studiów: studia polsko - ukraińskie 

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

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

(55%); obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych (45%) 

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 miejsce i relacje między studiami polsko-ukraińskimi, a dyscyplinami nauk 

społecznych i nauk humanistycznych 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S2 

P6S_WG_H1 

K_W02 

posiada wiedzę na temat metodologii badań społecznych  

i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod  

i technik właściwych dla kierunku studiów 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W03 
ma wiedzę na temat społecznych, politycznych, kulturowych, filozoficznych, 

prawnych i ekonomicznych wymiarów relacji polsko – ukraińskich 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S3 

P6S_WG/K_5 

K_W04 

zna i rozumie wpływ lokalnych i regionalnych czynników na kształtowanie 

procesów społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych w Ukrainie 

i w Polsce w kontekście historycznym i współczesnym 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WG_S3 

K_W05 

posiada wiedzę na temat funkcjonowania europejskich i ukraińskich  instytucji 

społecznych, politycznych, kulturalnych i ekonomicznych wpływających na 

kształtowanie relacji polsko – ukraińskich 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S3 

P6S_WG/K_5 

K_W06 
zna i rozumie teorie oraz paradygmaty niezbędne do prowadzenia badań 

naukowych w zakresie problematyki studiów polsko – ukraińskich 

P6S_WG_I 
P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W07 

zna i rozumie teorie oraz paradygmaty niezbędne do wyjaśniania zjawisk oraz 

procesów społecznych i kulturowych, w szczególności  w zakresie 

problematyki studiów polsko – ukraińskich 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W08 

ma wiedzę na temat doktryn i ideologii wpływających na kształtowanie 

państwa i społeczeństwa ukraińskiego w kontekście regionalnym ze 

szczególnym uwzględnieniem relacji polsko – ukraińskich 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W09 

zna i rozumie metody i narzędzia pozyskiwania danych w celu analizy 

procesów społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych w 

kontekście studiów polsko – ukraińskich 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_H3 

K_W10 
posiada wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony własności 

intelektualnej 

P6S_WK_II  

P6S_WK_S4 

P6S_WK_H4 



UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi wykorzystywać metody i narzędzia badawcze do analizy problematyki 

właściwej dla kierunku studiów w zakresie nauk społecznych i 

humanistycznych  

P6S_UW_I 

P6S_UW_S2 

P6S_UW_H1 

K_U02 

potrafi identyfikować i analizować procesy społeczne, polityczne i 

gospodarcze w kontekście regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem 

relacji polsko – ukraińskich  

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H1 

K_U03 

potrafi wykorzystać specjalistyczną terminologię, a także jest w stanie 

przedstawiać i uzasadniać różne opinie i stanowiska wpływające na 

kształtowanie relacji polsko – ukraińskich  

P6S_UK_I 

K_U04 

potrafi wykrywać i wyjaśniać zależności między poszczególnymi procesami 

społecznymi, politycznymi, kulturowymi, historycznymi i ekonomicznymi w 

kontekście regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko – 

ukraińskich  

P6S_UW_I 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H2 

 

K_U05 
potrafi identyfikować wytwory charakterystyczne dla polskiego i ukraińskiego 

dziedzictwa kulturowego oraz dokonać ich krytycznej analizy  
P6S_UW_H2 

K_U06 

 

potrafi gromadzić informacje i zaprezentować w formie pisemnej oraz ustnej 

analizy dotyczące procesów i zjawisk społecznych, politycznych, 

gospodarczych i kulturowych w kontekście regionalnym ze szczególnym 

uwzględnieniem relacji polsko – ukraińskich  

P6S_UW_I 

P6S_UW_S2 

P6S_UW_H1 

K_U07 
potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie nad projektami z zakresu 

studiów polsko – ukraińskich  
P6S_UO_III 

K_U08 

potrafi posługiwać się i komunikować językiem ukraińskim i językiem 

angielskim na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu 

Kształcenia Językowego 

P6S_UK_III 

K_U09 
potrafi planować i realizować rozwój zawodowy poprzez uczenie się przez całe 

życie 
P6S_UU_IV 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest świadomy znaczenia wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w 

życiu zawodowym i społecznym  

 

P6S_KK_I 

K_K02 
jest przygotowany do krytycznego obioru informacji i posiada świadomość 

weryfikowania posiadanej wiedzy  
P6S_KK_I 

K_K03 
jest gotów do podjęcia aktywnej roli w procesach kształtujących relacje polsko 

– ukraińskie w różnych obszarach i na różnych płaszczyznach  
P6S_KO_II 

K_K04 
jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach 

społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką polsko – ukraińską 
P6S_KO_I 

K_K05 
w pracy zawodowej kieruje się zasadami etyki, ma świadomość 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych  
P6S_KR_III 

 

 
 


