
UCHWAŁA NR 12/2016

SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku stosunki
międzynarodowe, poziom pierwszy, profil praktyczny zgodnie z art.
23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy - Prawo
o szkolnictwie wyższym.

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
0 Szkolnictwie Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., póz. 572 z późn. zm.) oraz na
podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na
określonym kierunku i poziomie kształcenia (Tekst jednolity: Dz.U. z dnia
9 października 2014 r. póz. 1370):

§1

Uchwala się efekty kształcenia dla kierunku stosunki międzynarodowe, profil
praktyczny, poziom kształcenia pierwszy, które stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.

§3

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
1 Społecznych.

§4

Traci moc uchwała senatu nr 15 z dnia 22 marca 2012 roku

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Senatu AMW
Nr 12/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Opis efektów kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe poziom
pierwszy, profil praktyczny, do których przyporządkowany jest kierunek
studiów.

Nazwa kierunku studiów: Stosunki międzynarodowe
Stopień studiów: Studia l stopnia
Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Obszar kształcenia: Nauki społeczne i nauki humanistyczne
Profil studiów: Profil praktyczny
Liczba punktów ECTS: 180 punktów ECTS
Przyporządkowanie efektów kształcenia do dziedzin i dyscyplin nauki
Dziedzina nauki społeczne, dyscypliny: nauki o polityce, nauki o bezpieczeństwie,
socjologia, oraz nauki o polityce publicznej. Dziedzina nauki ekonomiczne,
dyscyplina ekonomia. Dziedzina nauki prawne, dyscyplina prawo. Dziedzina nauki
humanistyczne, dyscypliny: filozofia, historia, nauki o zarządzaniu.

KEK

W1

W2

W3

W4

W5

U1

U2

Treść EK

Zna podstawowe kategorie dotyczące funkcjonowania
społeczeństwa, państwa i relacji międzynarodowych.

Posiada wiedzę z metodologii nauk społecznych.

Ma wiedze o wybranych czynnikach kształtujących światową
gospodarkę oraz jej roli w polityce.

Ma wiedzę z zakresu realizacji procesu badawczego na
poziomie pracy licencjackiej.

Zna kulturowo - cywilizacyjne uwarunkowania procesów
gospodarczych i społeczno-politycznych.

Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pracuje w grupie, realizując zadania zgodnie z pełnioną rolą
społeczną i zawodową.

Odniesienie
doOEK

H1P W02, S1P W01,
S1P W03, S1P W05,
S1P_W07, S1P_W08.

S1P W01.S1P W02,
S1P W04, S1P W06,
S1P_W08.

S1P W03, S1P W08,
S1P_W09.

H1P W01, H1P W03,
S1P_W01,S1P_W06.

H1P W04, H1P W08,
H1P W02, S1P W08,
S1P_W09.

H1P U11.S1P U09,
S1PJJ10, S1PJJ11.

S1PJJ06.
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U3 Stosuje metody wspólne naukom społecznym oraz właściwe dla
nauk o polityce i dyscypliny stosunków międzynarodowych.

H1PJJ10, S1PJJ02,
S1P_U03,S1PJJ04,
S1PJJ07, S1P_U08,
S1P U09, S1P U10.

U4 Rozwiązuje podstawowe problemy zawodowe bazując na
wiedzy z obszaru stosunków międzynarodowych.

H1PJJ01, S1PJJ05,
S1P U06.

U5 Sporządza opracowania dotyczących polityki i stosunków
m iędzynarodowych.

S1PJJ01, S1PJJ02,
S1P_U03, S1P_U04,
S1P U07, S1P U08.

K1 Dostrzega rolę i znaczenie dyplomacji oraz narzędzi
politycznych w funkcjonowaniu państwa oraz systemu
międzynarodowego.

S1P KOS, S1P K01.

K2 Potrafi prowadzić dyskusję oraz debatę publiczną, wykorzystując
podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych.

S1P_K05, S1P_K06,
S1P KOS.

K3 Dostrzega związki pomiędzy zjawiskami politycznymi,
gospodarczymi oraz kulturowo-cywilizacyjnymi w wymiarze
lokalnym, regionalnym i globalnym.

S1P_K06, S1P__K01.

K4 Potrafi analizować różne źródła wiedzy korzystając z Internetu
oraz multimedialnych technik i narzędzi.

S1P K02, S1P K01.

K5 Potrafi rozwiązywać problemy w środowisku pracy, korzystając z
wiedzy oraz umiejętności z obszaru nauki o polityce i stosunków
m iędzyna rodowych.

H1P_K02, H1P_K04,
S1P_K06, S1P_K07.

Objaśnienie oznaczeń:

W — kategoria wiedzy
U — kategoria umiejętności
K — kategoria kompetencji społecznych
H2P — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
S2P — efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów
pierwszego stopnia o profilu praktycznym
01, 02, 03 i kolejne — numer efektu kształcenia dla kierunku studiów
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