1. Kierunek studiów: studia wschodnie
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu
szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4
Nazwa kierunku studiów: studia wschodnie
Poziom kształcenia: drugi stopień
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol efektów
uczenia się dla
programu
studiów

Efekty uczenia się

Odniesienie do
charakterystyk drugiego
stopnia PRK typowych dla
kwalifikacji uzyskiwanych w
ramach szkolnictwa
wyższego i nauki po
uzyskaniu kwalifikacji pełnej
na poziomie 4

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01

ma zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, nauki o P7S_WG
polityce i administracji, nauk socjologicznych oraz nauk o kulturze i religii stanowiących
podstawę teoretyczną odbywanych studiów

K_W02

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia
dotyczące mechanizmów lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływu na bieżącą
politykę państw obszaru studiów (Europy Wschodniej, Rosji, Europy Środkowej, Azji
Środkowej, Bałkanów i Kaukazu)

P7S_WG

K_W03

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą regionu z zakresu problematyki zróżnicowania
społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów
globalnych i kontynentalnych

P7S_WG

K_W04

posiada szczegółową wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w
sytuacji politycznej i gospodarczej regionu, a także wiedzę na temat dziejów regionu,
zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie

P7S_WG

K_W05

ma gruntowną znajomość metod badawczych oraz trendów rozwojowych we współczesnych P7S_WG
naukach społecznych i humanistycznych

K_W06

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w powiązaniu z sytuacją
panującą w wybranym regionie studiów

P7S_WK

K_W07

zna ekonomiczne i prawne uwarunkowania działań związanych ze współpracą
międzynarodową i różnymi obszarami dyplomacji, w tym zasady ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

P7S_WK

K_W08

posiada wiedzę dotyczącą zasad bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy
wojskowej poszczególnych państw regionu, polityki bezpieczeństwa NATO i UE, oraz
udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

P7S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01

wykorzystać posiadaną wiedzę i rozwiązywać złożone zadania dzięki gruntownej
znajomości terminologii stosowanej w badaniach nad obszarem studiów, również w

P7S_UW

wybranym języku obcym, protokołu i praktyki dyplomatycznej, oraz podstawowych
elementów prawa konsularnego i dyplomatycznego
K_U02

wykorzystać posiadaną wiedzę w działalności analitycznej i eksperckiej poprzez właściwy
dobór i zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologicznych

P7S_UW

K_U03

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy dotyczące diagnozy i
prognozowania kierunków przemian społecznych, gospodarczych, politycznych,
kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań, jest w stanie prowadzić debatę
dotyczącą problematyki regionu będącego przedmiotem jego badań

P7S_UK

K_U04

w dyskusji trafnie zdiagnozować regiony konfliktowe, współcześnie zachodzące przemiany
polityczne w regionie, ich genezę i uwarunkowania

P7S_UK

K_U05

ma umiejętność sporządzania dokumentacji analitycznej z aktualnych wydarzeń w regionie

P7S_UK

K_U06

zna zasady tworzenia podstawowych form korespondencji dyplomatycznej, potrafi
zastosować formy tej korespondencji w innych dziedzinach działalności

P7S_UK

K_U07

posługiwać się językiem rosyjskim lub angielskim na poziomie biegłości B2+ wg
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego lub innym językiem kongresowym
na poziomie B2, oraz w wyższym stopniu w zakresie terminologii specjalistycznej z obszaru
nauk politycznych i stosunków międzynarodowych

P7S_UK

K_U08

posługiwać się jednym z języków regionu będącego przedmiotem jego specjalizacji na
poziomie A2, B1 lub B2

P6S_UK

K_U09

kierować pracą zespołu analizującego bieżącą sytuację społeczno-polityczną w wybranym
regionie

P7S_UO

K_U10

samodzielnie realizować permanentne dokształcanie w zakresie problematyki społecznokulturalnej regionu specjalizacji

P7S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01

jest w stanie poddać krytycznej ocenie treści przekazywane przez rozmówców albo
informacje medialne dotyczące regionu stanowiącego przedmiot jego specjalizacji

P7S_KK

K_K02

rozumie i akceptuje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu kwestii poznawczych i
praktycznych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki międzynarodowej i stosunków
własnego kraju z krajami regionu specjalizacji

P7S_KK

K_K03

podjęcia działań społecznych związanych z problematyką odmienności kulturowej,
współżyciem międzyetnicznym i interkonfesyjnym

P7S_KO

K_K04

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, wykorzystując swoją wiedzę i
kompetencje dotyczące współpracy międzynarodowej

P7S_KO

K_K05

realizując swoje kompetencje eksperckie potrafi równocześnie myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

P7S_KO

K_K06

odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej specjalisty w: (1) administracji krajowej i
samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) przedsiębiorstwach

P7S_KR

polskich działających na rynkach wschodnich, (5) środkach masowego przekazu oraz (6)
ośrodkach badawczych i eksperckich współpracujących z krajami regionu
K_K07

realizując etos zawodu specjalisty ds. problematyki obszaru postkomunistycznego jest gotów P7S_KR
przestrzegać zasad etyki zawodowej a także podejmować działania na rzecz przestrzegania
tych zasad

OBJAŚNIENIA
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).

