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1. Ogólna charakterystyka studiów
1.1.

Informacje podstawowe

Nazwa kierunku studiów
Określenie dziedziny nauk, z których
został wyodrębniony kierunek studiów, dla
którego tworzony jest program studiów
Określenie dyscypliny nauki do których
odnoszą się efekty kształcenia

International Relations (Stosunki
międzynarodowe)
Dziedzina Nauk Społecznych

Poziom kształcenia

Dyscypliny:
a) nauki o polityce i administracji (dyscyplina
wiodąca) - 84%
b) ekonomia i finanse (dyscyplina dodatkowa) 16%
Studia II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia stacjonarne

Liczba semestrów konieczna do
ukończenia studiów

4

Liczba punktów ECTS konieczna do
ukończenia studiów

120

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student
musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób
prowadzących zajęcia

78

Język
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom
Dyplom

Studia prowadzone w języku angielskim
Magister
Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: brytyjski
(wydawany przez Uniwersytet w Coventry) i polski
(wydwany przez Uczelnię Łazarskiego)

1.2.

Związek kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu
kształcenia z misją i strategią rozwoju uczelni

Kierunek „Stosunki międzynarodowe” na poziomie magisterskim wpisuje się zarówno w
aspekcie merytorycznym, jak i praktycznym w strategię i misję Uczelni Łazarskiego.
Głównym założeniem misji Uczelni jest stworzenie miejsca, które wyróżnia się poprzez
praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz promowanie etosu
pracy będących jednocześnie jednym z głównych elementów pracy i funkcjonowania
społecznego. Jednym z ważnych elementów rozwoju naukowego studentów jest zgodna z
misją promocja najwyższych etycznych standardów związanych między innymi z
poszanowaniem wszystkich kultur i religii, co niewątpliwie stanowi jedną z podstawowych
wartości pracy. Zgodnie z misją, Uczelnię Łazarskiego wyróżnia podmiotowe podejście do
studentów, którzy zdobywają tu wiedzę, uczą się analitycznego myślenia, odpowiedzialnego
przywództwa i zaangażowania obywatelskiego, które jest niezbędne dla procesu kształcenia
przyszłych absolwentów.
Koncepcja kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku „Stosunki
Międzynarodowe”, profil ogólnoakademicki jest spójna z misją i strategią Uczelni i jest
realizowana poprzez stwarzanie optymalnych materialnych warunków nauczania, rozwijanie
współpracy i wymiany międzynarodowej, stałe doskonalenie kadry naukowo-dydaktycznej
oraz systemy wsparcia studentów i pracowników, a także stałe podnoszenie jakości
kształcenia. Jest także spójna z przyjętą na Uczelni polityką jakości, której celem jest
zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie w taki sposób, aby absolwenci kierunku
„Stosunki Międzynarodowe” drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim posiadali
określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Celem polityki jakości jest
kształcenie absolwentów, którzy będą pożądani na rynku pracy oraz będą potrafili
odnajdywać się w zmieniającej się rzeczywistości.
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego uczą
praktycznych umiejętności m.in. podejmowania decyzji w międzynarodowym środowisku,
interpretacji

rzeczywistości

politycznej,

społecznej

i

ekonomicznej,

mechanizmów

funkcjonowania współczesnego świata oraz praktycznego wykorzystywania informacji i jej
umiejętnego przetwarzania.

Stosunki Międzynarodowe to niezwykle ciekawy kierunek, choć również dość
wymagający. Z uwagi na złożoność polityki międzynarodowej i procesów w niej
zachodzących, zmusza do otwartego spojrzenia na badane zjawiska. Wiedza z tego zakresu
jest niezbędna do zrozumienia nieustannie zmieniającego się świata i zapanowania nad nim.
Nasi absolwenci zdobywają nowatorskie podejście do funkcjonowania sceny globalnej, które
gwarantuje sprostanie wymogom nowoczesnego, dynamicznego i konkurencyjnego rynku
pracy.
Jaką wiedzę i umiejętności posiądzie student?
Studia na tym kierunku od lat cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród kandydatów na
studia wyższe, bowiem otwierają ich absolwentom drogę do kariery zawodowej w służbie
zagranicznej, dyplomacji, służbie konsularnej, a także w korporacjach i organizacjach
międzynarodowych oraz w nauce jako przyszłych badaczy i specjalistów od zagadnień
związanych z polityką międzynarodową. Dzięki zdobytej wiedzy absolwenci tego kierunku
studiów, w zależności od wybranej specjalności będą mogli podejmować pracę w organach
administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach międzynarodowych np.:
Ministerstwie Spraw Zagranicznych, na uczelniach wyższych,

w środkach masowego

przekazu, w agendach ONZ, NATO i Unii Europejskiej.
„Stosunki międzynarodowe” w Uczelni Łazarskiego mają już długą

tradycję i

wyjątkową specyfikę, gdyż łączy się tutaj wiedzę teoretyczną z praktyką, bowiem
wykładowcami na tym kierunku studiów są wybitni teoretycy i praktycy, czyli profesorowie
oraz byli ministrowie spraw zagranicznych, obrony narodowej, dyplomaci, europosłowie i
funkcjonariusze organizacji międzynarodowych.
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i
kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Uczelni Łazarskiego uczą praktycznych
umiejętności m.in. podejmowania decyzji w międzynarodowym środowisku, interpretacji
rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej, mechanizmów funkcjonowania
współczesnego świata oraz praktycznego wykorzystywania informacji i jej umiejętnego
przetwarzania.
Studia na kierunku „Stosunki Międzynarodowe” przygotowują studentów także do
prowadzenia badań naukowych, warsztatu badacza i umiejętności przygotowywania

opracowań naukowych. Studenci w ramach Koła Naukowe Młodych Dyplomatów, a także w
trakcie zajęć dydaktycznych przygotowują artykuły naukowe i referaty na konferencje
krajowe i zagraniczne.

Jakie są zalety tego programu?
➢ Program przestrzega polskich standardów nauczania, a specjalności są unikatowe
na skalę kraju.
➢ Program kładzie silny nacisk na jakość kształcenia – każdy przedmiot składa się z
komponentów, w ramach których studenci nabywają konkretną wiedzę teoretyczną
i praktyczną, która czyni ich fachowcami w danej dziedzinie.
➢ Omawiane podczas wykładów zagadnienia teoretyczne mają szanse zostać bliżej
zbadane i przedyskutowane przez studentów w trakcie zajęć dydaktycznych.
Ponieważ warsztaty prowadzone są w małych grupach, studenci mają lepsze
warunki do poznawania i utrwalenia wiedzy.
Jakie możliwości pracy rysują się po ukończeniu studiów?
➢ Wysokie

standardy

nauczania

na

programie

kierunku

Stosunków

Międzynarodowych, jego profil kształcenia ogólnego oraz nauczanie języka
angielskiego

w

trakcie

realizacji

programu

umożliwiają

absolwentom

kontynuowanie studiów na różnych kierunkach na poziomie magisterskim;
➢ Program umożliwia absolwentom znalezienie pracy bezpośrednio po studiach
licencjackich w instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach
pozarządowych oraz w biznesie;
➢ Absolwenci naszego program znaleźli pracę jako dyplomaci, analitycy, działacze
samorządowi, liderzy biznesu, lub też wybrali karierę naukową.
Przedstawiony program studiów określa efekty uczenia się, które są w pełni
kompatybilne nie tylko z przepisami obowiązującego prawa, ale także i misją i strategią
Uczelni Łazarskiego. Niniejszy program studiów ma charakter dynamiczny i będzie ciągle
doskonalony w zależności od nowych trendów w obszarze dyscypliny nauk o polityce i
administracji oraz zadań, jakie będą w związku z tym wymagane dla kształcenia na kierunku
„Stosunki Międzynarodowe”. Został także przygotowany w oparciu o szerokie konsultacje z
otoczeniem społeczno-gospodarczym, którego przykładem jest powołana przy kierunku

studiów „Rada Ekspercka” składająca się z uznanych osobistości współczesnych stosunków
międzynarodowych.
Program studiów zawiera wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z
potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych
absolwentów. Procedura modyfikacji programu kształcenia obejmująca m.in. wnioski z w/w
analiz, zawarta jest w wewnętrznym systemie jakości kształcenia Wydziału Ekonomii i
Zarządzania i obejmuje udział interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
Koncepcja kształcenia zawiera opis wymagań stawianych kandydatom ubiegającym
się o przyjęcie na studia. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku „Stosunki
Międzynarodowe” o profilu ogólnoakademickim może się ubiegać osoba, która posiada
dyplom pierwszego stopnia lub dyplom równoważny. Szczegółowe wytyczne i wymogi
dotyczące procedury rekrutacyjnej zawiera uchwała określona przez Senat Uczelni
Łazarskiego.
Studenci kierunku „Stosunki międzynarodowe”:
•

zdobywają solidne podstawy m.in. z zakresu stosunków międzynarodowych,
prawa międzynarodowego, integracji europejskiej i systemów politycznych,
psychologii i socjologii;

•

potrafią przeprowadzać analizę sytuacji międzynarodowej oraz dokonywać oceny
zjawisk i procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie;

•

korzystają z bogatego wyboru przedmiotów dodatkowych, uzupełniających wiedzę
i poszerzających zainteresowania absolwentów;

•

zdobywają wiedzę od najlepszych – na kierunku wykładają wybitni naukowcy z
polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i
obecni dyplomaci oraz decydenci;

•

zyskają doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez
codzienny kontakt ze studentami z całego świata;

•

angażują się w prace Koła Naukowego Młodych Dyplomatów oraz mają
możliwość publikować artykuły i inne naukowe opracowania na łamach
kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”;

•

zdobywają kompetencje analityczne wysoko cenione na rynku pracy, które
pozwolą im na pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i
umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych.

Celem kształcenia na kierunku jest dobre przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy
zawodowej m. in. w takich instytucjach jak np.: placówki dyplomatyczne i konsularne,
struktury rządowe i polityczne, administracja państwowa i samorządowa, organizacje
międzynarodowe i pozarządowe, korporacje, media, szkoły wyższe, ośrodki naukowobadawcze i eksperckie, agencje reklamowe i marketingowe.
Absolwent jest również dobrze przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie
studiów podyplomowych oraz studiów trzeciego stopnia.

2. Efekty uczenia się
Dyplom uzyskuje absolwent studiów na kierunku „Stosunki Międzynarodowe”, który:

Kod
Efektu

Efekty uczenia się

W ZAKRESIE wiedzy:
K_W01 ma rozszerzoną wiedzę o teoriach stosunków
międzynarodowych i ich powiązaniach z wybranymi
naukami społecznymi
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
K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze
interdyscyplinarnym, pozwalającą interpretować
wydarzenia polityczne i społeczno-gospodarcze o
zasięgu ponadnarodowym
K_W04 posiada wiedzę o otaczającej go rzeczywistości
międzynarodowej i jej elementach składowych,
zjawiskach i procesach
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
K_W06 ma wiedzę pozwalającą rozumieć specyfikę
funkcjonowania różnych narodów, rozumieć ich
interesy, cele i kulturę oraz odmienne przyzwyczajenia.
K_W07 potrafi wykorzystywać narzędzia badawcze do
przeprowadzania analiz, prognoz i symulacji
międzynarodowych
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
K_W9 ma wiedzę na temat funkcjonowania rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej oraz jego podstaw
prawnych, roli Unii Europejskiej jako specyficznego
podmiotu na arenie międzynarodowej
K_W10 ma wiedzę, co do miejsca, roli i pozycji Polski w
Europie i w świecie oraz jej geopolityki
międzynarodowej
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

Odniesienie do
charakterystyk PRK
P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WG

P7S_WK

K_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form
P7S_WK
indywidualnej przedsiębiorczości
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:
K_U01 potrafi przy wykorzystaniu odpowiednich metod
P7S_UW
badawczych dokonywać krytycznej analizy
problemów, pogłębionej interpretacji i oceny wydarzeń
z dziedziny stosunków międzynarodowych, a także
tych związanych z różnorodnymi zjawiskami
społecznymi
K_U02 umie znajdować związki przyczynowo - skutkowe w
P7S_UW
stosunkach międzynarodowych i zależności pomiędzy
nimi, a także przewidywać procesy i zjawiska
międzynarodowe, dokonywać ich interpretacji i stawiać
proste hipotezy badawcze
K_U03 potrafi identyfikować kluczowe zadania i priorytety w
P7S_UW
polityce narodowej i międzynarodowej kraju,
wskazywać na zagrożenia i potencjalne konflikty
K_U04 potrafi łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką stosunków P7S_UW
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,
normami i regułami prawnymi, zawodowymi i
etycznymi
K_U05 umie dokonywać syntezy informacji w celu
P7S_UW
formułowania spójnej i przekonującej argumentacji na
rzecz konkretnych rozwiązań i przewidywać ich
negatywne i pozytywne skutki
K_U06 umie dyplomatycznie reagować, stawiać pytania,
P7S_UW
przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne
P7S_UK
zarówno w języku polskim jak i obcym, proponując
jednocześnie rozwiązania napotkanych problemów w
tym także przeprowadzać procedury podjęcia
rozstrzygnięć w danym zakresie
K_U07 umie organizować pracę zespołów
P7S_UO
interdyscyplinarnych z udziałem obcokrajowców jak i
podejmować decyzje i organizować pracę samodzielnie
K_U8
posiada wiedzę i umiejętności do pracy w instytucjach i P7S_UK
organizacjach międzynarodowych, wykorzystując
nabyta zdolność prezentacji własnych przemyśleń
zarówno w języku ojczystym jak i języku obcym na
poziomie B2+
K_U9
dąży do pogłębiania wiedzy na temat stosunków
P7S_UU
międzynarodowych i ich konsekwencji społecznych
K_U10 wykazuje otwartość na świat i inne kultury, tolerancje
P7S_UU
wobec różnych światopoglądów, idei i religii, a także
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
K_K01 charakteryzuje się przemyślaną oceną i umiejętnością
P7S_KK
wyciągania wniosków z wydarzeń politycznych i
gospodarczych oraz potrafi spożytkować je w życiu
społecznym przyjmując w nim różnorodne role
K_K02 cechuje się zdolnością przewidywania sekwencji
P7S_KK

K_K03
K_K04

K_K05

wydarzeń międzynarodowych i ich skutków
społecznych, a także potrafi właściwie określić
priorytety służące realizacji założonych celów
wykazuje zdolność do kształtowania
międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego
rozumie istotę własnej i zbiorowej odpowiedzialności
za ważne wydarzenia społeczne i polityczne,
uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych
wykazując się znaczną dozą przedsiębiorczości
ma poczucie odpowiedzialności za podejmowane
decyzje własne i zespołowe, podejmuje je w sposób
racjonalny i etyczny

P7S_KO
P7S_KO

P7S_KR

3. Program studiów
Kształcenie na kierunku „Stosunki Międzynarodowe” studia drugiego stopnia o profilu
ogólnoakademickim odbywa się na 4 semestrach. Liczba godzin na studiach stacjonarnych to
945.
Liczba punktów ECTS w cyklu kształcenia niezbędna do uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 120.
Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, do których przypisano 40 punktów
ECTS. Wymiar przedmiotów do wyboru wynosi zatem 33 % łącznej liczby punktów ECTS
koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów.
Plan studiów został tak skonstruowany, by sekwencja przedmiotów uwzględniała te
informacje i tym samym sprzyjała prawidłowej realizacji efektów uczenia się.
3.1. Informacje dodatkowe

Wskaźniki dotyczące programu studiów
Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanych z
prowadzonymi w jednostce badaniami naukowymi

73 ECTS

Liczba punktów ECTS przyporządkowana przedmiotom/grupom zajęć
do wyboru

40 ECTS

Ogólna liczba punktów ECTS przedstawia się w następujący sposób:

Zajęcia związane z prowadzonymi w jednostce badaniami
naukowymi

Liczba punktów
ECTS

Nazwa zajęć/grupy zajęć
Fundamentals of Politics: Advance
Analysis

10

Contemporary Political History

5

Leadership from the Ancients to the
Moderns

5

Theories of International Relations

6

National & International Security

6

Justice in International Relations

5

Human Rights & Environmental
Protection

6

Transatlantic Civilization(s)? Cultural and
Political Differences

10

State, Nation and Statesmanship

10

Geopolitics in Contemporary World.
China’s Case Study

10

Razem:

73

Zajęcia do wyboru
Nazwa zajęć
Przedmioty do wyboru (3 semestr)
MA Seminar + writing tutorial

Liczba punktów ECTS
20
20
40 R
a
z
e
m
:

3.2. Plan studiów

Lecture E/ Lectur Semina work
hours ECTS UK
e
r
together credit credits
r
Z
shop

Course

1st Year
semestr 1
1

Fundamentals of Politics:
Advance Analysis

2 Contemporary Political History

E

0

60

0

60

10

E

0

30

0

30

5

3

Leadership from the
Ancients to the Moderns

E

0

30

0

30

5

4

Sustainable Development
Economy

E

0

30

0

30

5

E

0

30

60

90

5

Z

0

60

60

0

5 MA Advanced English
6

Polish language (nonobligatory)
1st semester together

0

180

120

300

30

semestr 2
1

Theories of International
Relations

E

45

0

0

45

6

12

2

National & International
Security

E

45

0

0

45

6

12

3

Human Rights &
Environmental Protection

E

45

0

0

45

6

12

4 Research Methods of IR

E

0

30

0

30

5

10

5 Strategic Games

Z

0

30

0

30

5

10

E

0

0

60

60

2

4

Z

0

0

60

60

0

0

2nd semester together

135

60

120

315

30

60

1st Year together

135

240

240

615

60

60

MA in IR Academic Writing I
(Advanced English)
Polish language (non7
obligatory)
6

2nd Year

semestr 3
1

Globalization &
Regionalization

Z

30

0

30

5

10

2

Justice in International
Relations

Z

0

30

30

5

10

3
-- Electives (2)
6

Z

0

120

0

120

20

40

7 MA Seminar + thesis tutorial

Z

0

30

0

30

0

0

3rd semester together

30

180

0

210

30

60

validated year together

165

240

120

525

60

semestr 4
1
-- Electives (2)
2

Z

0

60

0

60

10

3 MA Seminar + writing tutorial

Z

0

30

30

60

20

60

3rd semester together

0

90

30

120

30

60

2nd year together

165

510

270

945

120

180

810 h. without Polish
language

Validated Electives SEMESTER III
Transatlantic Civilization(s)?
1 Cultural and Political
Differences
State, Nation and
2
Statesmanship
Geopolitics in Contemporary
World. China’s Case Study
Europe and European
4 Integration: Economics, Politics
and Policies
3

E

0

60

0

60

10

20

E

0

60

0

60

10

20

E

0

60

0

60

10

20

E

0

60

0

60

10

20

0

30

5

10

Non-validated electives SEMESTER 4
1

EU Financial Procurement and
Proposal Writing Methodology

Z

0

30

2 Foundation of EU Law
Transformation,
3 democratization &
consolidation
4 Liberty, Citizenship and State

E

Administracja europejska
Electives for European
Administration
1 Politics and Policies of EU

Economic and Political
2 foundations of EU

EU Financial Procurement
and Proposal Writing
3 Methodology
Foundation of EU Law,
4 konw
Przywództwo i sztuka
rządzenia państwem
Electives for Leadership and
Statecraft
1 Statesmanship
2 Limits of Power

Nations, Nationalism,
3 Identity, konw
Contemporary Democracy
4 VS Ancient Politeia, konw
Remaining electives, for both
specializatons

USA and the EU: Cultural,
Political & Legal Differences
1 in Approach to Modernity
Chinese Civilization:
Economy, Politics and
2 Society in Past and Today
3 Geopolitics

,

0

30

0

30

5

10

3.3. Sylabusy
Sylabusy poszczególnych przedmiotów (zał. nr 1) zawierają sposoby weryfikacji i oceny
osiągania przez studenta zakładanych efektów uczenia się. Sylabusy do poszczególnych zajęć
zawierają także przypisane do nich efekty uczenia się i treści programowe zapewniające
uzyskanie tych efektów.

3.4 Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Program studiów nie przewiduje praktyk
3.5 Wymogi związane z ukończeniem studiów
Warunki ukończenia studiów zostały określone w regulaminie studiów Uczelni Łazarskiego
oraz w Regulaminie dyplomowania na kierunkach studiów o profilu ogólnoakademickim.
Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku „Ekonomia” jest uzyskanie
dyplomu ukończenia studiów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu
magisterskiego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
1)

spełnienie wszystkich wymagań wynikających z programu studiów oraz uzyskanie nie

mniej niż 120 punktów zaliczeniowych ECTS;
2)

uzyskanie pozytywnych ocen z pracy dyplomowej;

3)

złożenie w dziekanacie karty obiegowej.

Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana Wydziału komisją w
terminie wyznaczonym przez Dziekana.
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1. Sylabusy poszczególnych przedmiotów

