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Załącznik do Uchwały nr 1 Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania z dnia 06.07.2017 r.  

 
 
 
Kierunek: Stosunki Międzynarodowe 
Poziom kształcenia: Studia II stopnia 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 7 
Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 
Profil: Ogólnoakademicki 
 
 

Kod 
efektu 

Efekty kształcenia odniesienie 
do kodu 

składnika 
opisu 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 
WIEDZA 

 Absolwent studiów II stopnia na kierunku Stosunki 
Międzynarodowe : 

 

K_W01 ma rozszerzoną wiedzę o teoriach stosunków 
międzynarodowych i ich powiązaniach z wybranymi 
naukami społecznymi 

P6S_WG-2 

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o metodach i technikach 
badawczych w zakresie stosunków 
międzynarodowych, modelowania struktur 
społecznych i procesów w nich zachodzących, a także 
identyfikowania rządzących nimi prawidłowości 

P6S_WG-1 
P6S_WG-3 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze 
interdyscyplinarnym, pozwalającą interpretować 
wydarzenia polityczne i społeczno-gospodarcze o 
zasięgu ponadnarodowym 

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 
P6S_WG-3 

K_W04 posiada wiedzę o otaczającej go rzeczywistości 
międzynarodowej i jej elementach składowych, 
zjawiskach i procesach 

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 

K_W05 ma wiedzę o systemach politycznych i społecznych 
państw odgrywających najważniejszą rolę w 
kształtowaniu stosunków międzynarodowych, a także 
na temat innych aktorów sceny międzynarodowej w 
tym roli jednostek w stosunkach międzynarodowych, 
więzi społecznych lub różnorodnych kręgów 
kulturowych 

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 
P6S_WG-3 

K_W06 ma wiedzę pozwalającą rozumieć specyfikę 
funkcjonowania różnych narodów, rozumieć ich 
interesy, cele i kulturę oraz odmienne przyzwyczajenia. 

P6S_WG-1 
P6S_WG-3 
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K_W07 potrafi wykorzystywać narzędzia badawcze do 
przeprowadzania analiz, prognoz i symulacji 
międzynarodowych 

P6S_WG-1 

K_W08 ma wiedzę z zakresu procesów globalizacji i 
regionalizacji, problemów globalnych i szeroko 
rozumianych stosunków międzynarodowych, a 
zwłaszcza współczesnych więzi społecznych, struktur i 
instytucji  

P6S_WG-1 
P6S_WG-2 
P6S_WG-3 

K_W09 ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej oraz jego podstaw 
prawnych, roli Unii Europejskiej jako specyficznego 
podmiotu na arenie międzynarodowej  

P6S_WG-1 

K_W10 ma wiedzę, co do miejsca, roli i pozycji Polski w 
Europie i w świecie oraz jej geopolityki 
międzynarodowej 

P6S_WG-1 

K_W11 ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad 
związanych z ochroną własności intelektualnej oraz 
pojmuje ogólne zasady funkcjonowania w sferze 
gospodarczej i społecznej w zakresie obejmującym 
zdobytą przez niego wiedzę 

P6S_WK 

K_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 
UMIEJĘTNOŚCI 

 Absolwent studiów II stopnia na kierunku Stosunki 
Międzynarodowe:  

 

K_U01 potrafi przy wykorzystaniu odpowiednich metod 
badawczych dokonywać krytycznej analizy 
problemów, pogłębionej interpretacji i oceny wydarzeń 
z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także 
tych związanych z różnorodnymi zjawiskami 
społecznymi 

P6S_UW-1 
P6S_UW-2 

K_U02 umie znajdować związki przyczynowo - skutkowe w 
stosunkach międzynarodowych i zależności pomiędzy 
nimi, a także przewidywać procesy i zjawiska 
międzynarodowe, dokonywać ich interpretacji i 
stawiać proste hipotezy badawcze 

P6S_UW-1 
P6S_UW-3 

K_U03 potrafi identyfikować kluczowe zadania i priorytety w 
polityce narodowej i międzynarodowej kraju, 
wskazywać na zagrożenia i potencjalne konflikty  

P6S_UW-1 

K_U04 potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką 
stosunków międzynarodowych, a więc wykorzystać 
zdobytą wiedzę do celów praktycznych, podczas 
prognozowania i modelowania procesów obejmujących 
zjawiska z różnych obszarów życia społecznego 
sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, 

P6S_UW-3 
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normami i regułami prawnymi, zawodowymi i 
etycznymi 

K_U05 umie dokonywać syntezy informacji w celu 
formułowania spójnej i przekonującej argumentacji na 
rzecz konkretnych rozwiązań i przewidywać ich 
negatywne i pozytywne skutki 

P6S_UW-1 
P6S_UW-2 
P6S_UW-3 

K_U06 umie dyplomatycznie reagować, stawiać pytania, 
przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne 
zarówno w języku polskim jak i obcym, proponując 
jednocześnie rozwiązania napotkanych problemów w 
tym także przeprowadzać procedury podjęcia 
rozstrzygnięć w danym zakresie  

P6S_UW-3 
P6S_UK 

K_U07 umie organizować pracę zespołów 
interdyscyplinarnych z udziałem obcokrajowców jak i 
podejmować decyzje i organizować pracę samodzielnie 

P6S_UO 

K_U08 posiada wiedzę i umiejętności do pracy w instytucjach 
i organizacjach międzynarodowych, wykorzystując 
nabyta zdolność prezentacji własnych przemyśleń 
zarówno w języku ojczystym jak i języku obcym na 
poziomie B2+ 

P6S_UK 

K_U09 dąży do pogłębiania wiedzy na temat stosunków 
międzynarodowych i ich konsekwencji społecznych 

P6S_UU 

K_U10 wykazuje otwartość na świat i inne kultury, tolerancje 
wobec różnych światopoglądów, idei i religii, a także 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

P6S_UU 

Kategoria charakterystyki kwalifikacji: 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 Absolwent studiów II stopnia na kierunku Stosunki 
Międzynarodowe:  

 

K_K01 charakteryzuje się przemyślaną oceną i umiejętnością 
wyciągania wniosków z wydarzeń politycznych i 
gospodarczych oraz potrafi spożytkować je w życiu 
społecznym przyjmując w nim różnorodne role 

P6S_KK 

K_K02 cechuje się zdolnością przewidywania sekwencji 
wydarzeń międzynarodowych i ich skutków 
społecznych, a także potrafi właściwie określić 
priorytety służące realizacji założonych celów 

P6S_KK 

K_K03 wykazuje zdolność do kształtowania 
międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego  

P6S_KO 

K_K04 rozumie istotę własnej i zbiorowej odpowiedzialności 
za ważne wydarzenia społeczne i polityczne, 
uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych 
wykazując się znaczną dozą przedsiębiorczości 

P6S_KO 

K_K05 ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje własne i zespołowe, podejmuje je w sposób 
racjonalny i etyczny 

P6S_KR 
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