ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

w programie studiów dla kierunku Stosunki międzynarodowe studia I i II stopnia

Od

roku

akademickiego

2015-2016

program

studiów

na

kierunku

Stosunki

międzynarodowe I i II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (WPiA UKSW) realizowany jest w ramach
przewidzianych

ścieżek

edukacyjnych..

Zakładają

one

tematyczne

profilowanie

kształcenia, które będzie zapewnione głównie w oparciu o wykłady monograficzne i
konwersatoria.
1. Ścieżki kształcenia
Trzy ścieżki kształcenia przewidziane w programie studiów I stopnia ukierunkowane są na
zdobycie przez Studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych
do poszukiwania i wykonywania pracy w następujących sektorach:
I.

Państwo i jego służba zagraniczna w stosunkach międzynarodowych

II.

Korporacje transnarodowe

III.

Instytucje międzynarodowe.

W programie studiów II stopnia przewidziane są z kolei dwie ścieżki kształcenia, które
pozwolą na pogłębienie wiedzy, zwiększenie kompetencji i umiejętności w następujących
obszarach:
l

Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych

II.

Regiony gospodarcze współczesnego świata.

W obu wypadkach zrealizowanie przez Studenta wybranej ścieżki kształcenia zostaje
potwierdzone w formie certyfikatu oraz w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.
Zajęcia w ramach ścieżek kształcenia prowadzone są przez Kadrę Naukową WPiA UKSW,
w tym pracowników Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków
Międzynarodowych WPiA UKSW oraz osoby spoza Wydziału, będące ekspertami w
poszczególnych dziedzinach.

Koordynatorem

programu ścieżek

kształcenia

jest

Sekretarz

Instytutu

Prawa

Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych WPiA UKSW,
Pani mgr Katarzyna Gałka.
2. Wybór ścieżki kształcenia
Wybór ścieżki kształcenia na I stopniu jest dokonywany po I semestrze I roku studiów.
Celem tego jest umożliwienie Studentowi podjęcia decyzji co do profilu tematycznego w
oparciu o podstawową wiedzę w obszarze stosunków międzynarodowych zdobytą w
trakcie prowadzonych w tym semestrze zajęć. W I semestrze zostało także przewidziane
konwersatorium „Ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych" mające dodatkowo
ułatwić dokonanie tego wyboru.
W przypadku studiów II stopnia, wybór ścieżki kształcenia dokonywany jest przed
rozpoczęciem I semestru I roku, na etapie rekrutacji.
3. Specjalistyczne wykłady monograficzne i konwersatoria
Założeniem wprowadzonych ścieżek kształcenia jest realizowanie przez Studenta na
zasadach obowiązkowych przedmiotów profilujących (wykładów monograficznych i
konwersatoriów) przewidzianych w ramach wybranej ścieżki.
Przewidziana jest następująca tematyka przedmiotów :
a) Studia I stopnia
Ścieżka kształcenia:
Państwo i jego służba zagraniczna w stosunkach międzynarodowych
-

Ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych (K, wspólne dla wszystkich
ścieżek na studiach I stopnia)

-

Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej (WM)

-

Kompetencje międzykulturowe służby zagranicznej (K)

-

Zarządzanie projektami z udziałem podmiotów zagranicznych (K)

-

Wystąpienia publiczne w stosunkach międzynarodowych (K)

* „WM" - wykład monograficzny, „K" - konwersatorium, „Ć" - ćwiczenia.

Negocjacje w stosunkach między państwami (WM)
Pisanie tekstów w praktyce dyplomatyczno-konsularnej (C)
Współpraca międzynarodowa w administracji publicznej (WM)
Protokół Dyplomatyczny (WM)
Podstawy legislacji międzynarodowej (K)
Rekrutacja służby zagranicznej (K)
Polskie prawo stosunków międzynarodowych (WM)
Ścieżka kształcenia:
Korporacje transnarodowe
Ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych (K, wspólne dla wszystkich
ścieżek na studiach I stopnia)
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (WM)
Kompetencje międzykulturowe w praktyce korporacji transnarodowych (K)
Zarządzanie projektami w praktyce korporacji transnarodowych (K)
Wystąpienia publiczne w stosunkach międzynarodowych (K)
Negocjacje w korporacjach transnarodowych (WM)
Pisanie tekstów w korporacjach transnarodowych (Ć)
Marketing międzynarodowy (WM)
Działalność inwestorów zagranicznych (WM)
Analizy strategiczno-ekonomiczne (analizy rynków międzynarodowych) (K)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (K)
Polskie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych (WM)
Ścieżka kształcenia:
Instytucje międzynarodowe
Ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych (K, wspólne dla wszystkich
ścieżek na studiach I stopnia)
Organizacje pozarządowe w stosunkach międzynarodowych (WM)
Praca w środowisku wielokulturowym organów międzynarodowych (K)
Zarządzanie projektami międzynarodowymi (K)
Wystąpienia publiczne w stosunkach międzynarodowych (K)
Negocjacje w ramach organizacji międzynarodowych (WM)

-

Pisanie tekstów w organizacjach międzynarodowych (C)

-

Sądownictwo międzynarodowe (WM)

-

Urzędnicy Unii Europejskiej (WM)

-

Praktyczne aspekty pracy w ONZ (K)

-

Praktyczne aspekty pracy RE (K)

-

Organizacje międzynarodowe w działaniu (WM)

b) Studia D stopnia
Ścieżka kształcenia:
Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych
-

Przedsiębiorstwa międzynarodowe (K)

-

Administracja państwowa w stosunkach międzynarodowych (K)

-

Wpływ prywatyzacji zadań publicznych na stosunki międzynarodowe (K)

-

Samorząd terytorialny w stosunkach międzynarodowych (WM)
r

Ścieżka kształcenia:
Regiony gospodarcze współczesnego świata
-

Region gospodarczy Azji (K)

-

Region gospodarczy Ameryki Łacińskiej (K)

-

Region gospodarczy Afryki (K)

-

Tendencje autonomiczne regionów (WM)

Student

studiów II stopnia realizuje

także

na zasadzie

obowiązkowej jedno

konwersatorium w języku angielskim wybrane indywidualnie z listy konwersatoriów
przewidzianych dla poszczególnych ścieżek kształcenia:
-

Business and Human Rights (Sektor publiczny i prywatny \v stosunkach
m iędzynarodowych)

-

Cooperation between Public and Private Sector in the Field of Humanitarian Aid
(Sektor publiczny i prywatny w stosunkach międzynarodowych}

-

Identifying Emerging Markets (Sektor publiczny i prywatny

w stosunkach

m i ędzynarodowych)
-

The Middle East in international politics (Regiony gospodarcze współczesnego
świata)

-

East Europę in intemationai politics (Regiony gospodarcze współczesnego świata)

4. Potwierdzenie zrealizowania ścieżki kształcenia
Zrealizowanie przez Studenta wybranej ścieżki kształcenia i zdobycie w ten sposób
sprofilowanej wiedzy w jej sferze, potwierdzone zostaje w formie certyfikatu odrębnego
od dyplomu ukończenia studiów oraz w suplemencie do dyplomu.
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