Załącznik nr 18

Uchwała 101/2016/2017
Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW
z dnia 13 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 152/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia
programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia

Na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 lit. d Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 76/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015
r. oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących
projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów
podyplomowych i kursów dokształcających zmienionej uchwałą nr 191/2012 z dnia 20 grudnia
2012 r. oraz uchwałą nr 110/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. uchwala się, co następuje:

§1

Załącznik nr 1 do uchwały nr 152/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia
programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokołował

Mgr Łukasz Gołąb

Załącznik nr 1 do Uchwały 101/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 152/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku
Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne II stopnia

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – II STOPNIA

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
(profil absolwenta i cele kształcenia)
Absolwent ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk politycznych i prawa, w szczególności ochrony praw
człowieka, międzynarodowego prawa gospodarczego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej oraz
ekonomii rozwoju, międzynarodowych transakcji gospodarczych i międzynarodowych rynków finansowych.
Ponadto ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności procesów globalizacji
i regionalizacji oraz międzynarodowych stosunków społecznych, międzynarodowych transakcji finansowych
i gospodarczych, bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowej ochrony środowiska oraz sporów
i konfliktów międzynarodowych. Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w stosunkach
międzynarodowych, w szczególności w zakresie polityki zagranicznej wybranych państw oraz
o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian oraz pogłębioną wiedzę w zakresie Polski
w polityce międzynarodowej i polityki zagranicznej ważnych na scenie międzynarodowej państw. Ma
pogłębioną wiedzę o normach i regułach, w tym z zakresu międzynarodowego prawa ochrony praw
człowieka, międzynarodowego prawa gospodarczego i prawa gospodarczego Unii Europejskiej.
Zna w sposób pogłębiony i posługuje się wybranymi metodami i narzędziami opisu, w tym technikami
pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów społecznych, a także identyfikowania
występujących prawidłowości, na bazie prognozowania i gier symulacyjnych oraz teorii stosunków
międzynarodowych. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach,
rozszerzoną o interpretację określonych zjawisk kulturowych i politycznych oraz procesów społecznych,
gospodarczych i prawnych oraz o krytyczną analizę skuteczności przydatności stosowanej wiedzy zakresie
stosunków międzynarodowych. Posiada umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk
z zastosowaniem właściwej metody badawczej. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania
rozwiązań konkretnych problemów z zakresu stosunków międzynarodowych posługując się systemami
normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami z zakresu prawa międzynarodowego lub prawa Unii
Europejskiej. Posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W szczególności posiada pogłębioną umiejętność
porozumiewania się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami
w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów. Posiada
pogłębioną umiejętność pisania tekstów oraz przygotowania i wygłoszenia prezentacji pisemnej i ustnej w
zakresie studiowanej dziedziny nauki, podając argumenty za i przeciw. Potrafi poprowadzić i podsumować
dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażanych opinii. Potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę
i doskonalić umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty wyższego szczebla
w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub
krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach
międzynarodowych.

II. PRZEDMIOTY I ZWIĄZANE Z NIMI ZAJĘCIA
Ścieżki kształcenia
I. Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych
II. Regiony gospodarcze współczesnego świata
ROK I
ROK I - SEMESTR 1
Zajęcia związane z przedmiotem
Sposób
zaliczenia
przedmiotu

Punkty
zaliczeniowe
(ECTS)

E

4

ZO

2

Forma zajęć

Liczba
poszczególnych
zajęć (godz.)

W

30

Ć

30

Globalizacja we współczesnym świecie

W

30

30

E

4

Dylematy globalnego przywództwa USA

W

30

30

E

3

W

30

E

4

Ć

30

ZO

3

Prawo własności przemysłowej

W

15

15

ZO

2

Handel międzynarodowy

W

30

30

E

4

K

-

30 (2 x 15)

ZO

4 (2 x 2)

Nazwa przedmiotu

Łącznie ilość
zajęć (godz.)

Teoria stosunków międzynarodowych

60

Regionalizm w stosunkach międzynarodowych

Konwersatorium (wg ścieżek kształcenia)

60

I.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe
Administracja państwowa w stosunkach
międzynarodowych
II.
Region gospodarczy Azji
Region gospodarczy Ameryki Łacińskiej
I semestr w sumie:

255 godzin zajęć; 5 egzaminów

30 pkt ECTS

ROK I - SEMESTR 2
Zajęcia związane z przedmiotem
Nazwa przedmiotu

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Forma zajęć

Liczba
poszczególnych
zajęć (godz.)

W

30

Łącznie ilość
zajęć (godz.)

Sposób
zaliczenia
przedmiotu

Punkty
zaliczeniowe
(ECTS)

E

4

ZO

2

60
Ć

30

I. Wpływ prywatyzacji zadań publicznych na
stosunki międzynarodowe
II. Region gospodarczy Afryki

K

15

15

ZO

2

Polityka zagraniczna głównych sąsiadów Polski

W

30

30

E

4

Konwersatorium (wg ścieżek kształcenia):

Zajęcia związane z przedmiotem
Nazwa przedmiotu

Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Wykład monograficzny (wg ścieżek kształcenia)

Forma zajęć

Liczba
poszczególnych
zajęć (godz.)

W

30

Łącznie ilość
zajęć (godz.)

Sposób
zaliczenia
przedmiotu

Punkty
zaliczeniowe
(ECTS)

E

3

ZO

2

E

4

60
Ć

30

W

30

30

I.
Samorząd terytorialny w stosunkach
międzynarodowych
II.
Tendencje autonomiczne regionów
Zajęcia ogólnouniwersyteckie

3

Konwersatorium w języku obcym (do wyboru
przez studenta wg ścieżek kształcenia)
I.
Business and human rights
Public and private sector in the field of
humanitarian aid
Identifying emerging markets

K

15

15

ZO

4

S

30

30

ZO

2

II.
Middle East in international politics
Eastern Europe in international politics
Seminarium magisterskie

II semestr w sumie:

240 godzin zajęć; 4 egzaminy

30 pkt ECTS

Rok I w sumie:

495 godzin zajęć; 9 egzaminów

60 pkt ECTS

ROK II
ROK II - SEMESTR 3
Zajęcia związane z przedmiotem

Sposób
zaliczenia
przedmiotu

Punkty
zaliczeniowe
(ECTS)

E

4

ZO

2

Forma zajęć

Liczba
poszczególnych
zajęć (godz.)

W

30

Ć

30

Rozstrzyganie sporów publiczno-prywatnych w
stosunkach międzynarodowych

W

30

30

E

4

Finanse i inwestycje międzynarodowe

W

30

30

E

4

Regionalne organizacje integracyjne

W

30

30

E

5

W

30

E

4

Ć

15

ZO

1

Nazwa przedmiotu

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Łącznie ilość
zajęć (godz.)

60

45

Międzynarodowe stosunki gospodarcze Polski

Zajęcia związane z przedmiotem
Forma zajęć

Liczba
poszczególnych
zajęć (godz.)

Łącznie ilość
zajęć (godz.)

Sposób
zaliczenia
przedmiotu

Punkty
zaliczeniowe
(ECTS)

Terroryzm międzynarodowy

W

30

30

E

4

Seminarium magisterskie

S

30

30

ZO

2

Nazwa przedmiotu

III semestr w sumie:

255 godzin zajęć; 6 egzaminów

30 pkt ECTS

ROK II - SEMESTR 4
Zajęcia związane z przedmiotem

Sposób
zaliczenia
przedmiotu

Punkty
zaliczeniowe
(ECTS)

E

5

ZO

1

Forma zajęć

Liczba
poszczególnych
zajęć (godz.)

W

30

Ć

15

Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i
uchodźców

W

30

30

E

5

Seminarium magisterskie

S

30

30

ZO

19

Nazwa przedmiotu

Czynnik religijny i etyczny w stosunkach
międzynarodowych

Łącznie ilość
zajęć (godz.)

45

IV semestr w sumie:

135 godzin zajęć; 2 egzaminy

Rok II w sumie:

390 godzin zajęć; 8 egzaminów

Lata I - II w sumie :

885 godzin zajęć; 17 egzaminów

30 pkt ECTS

60 pkt ECTS

120 pkt ECTS

Objaśnienia: W – wykład, Ć – ćwiczenia, S – seminarium magisterskie, I – inny rodzaj zajęć, E – egzamin, Z –
zaliczenie bez oceny, ZO – zaliczenie na ocenę

