Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Stosunki międzynarodowe

International Relations

1.3. Specjalność

Do roku akademickiego 2018/2019 ●
Bezpieczeństwo i studia strategiczne, ●
Dyplomacja współczesna, ● Stosunki
zewnętrzne Unii Europejskiej ●
Międzynarodowa polityka handlowa, ● Studia
amerykanistyczne ● Studia nad Afryką oraz
Bliskim i Środkowym Wschodem, ● Studia
azjatyckie ● Biznes i polityka Indii. Od roku
akdemickiego 2019/2020 • Bezpieczeństwo i
studia strategiczne, • Dyplomacja współczesna,
• Międzynarodowa polityka handlowa, • Studia
regionalne i globalne.

Untill 2018/2019 academic year: • Security and
Strategic Studies • Contemporary Diplomacy •
External Relations of the European Union •
International Trade Policy • American Studies •
African and Middle East Studies • Asian Studies
• Business and Politics of India. From 2019/2020
academic year: • Security and Strategic Studies
• Contemporary Diplomacy • International Trade
Policy • Global and Regional Studies .

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych [do 2016-08-31 Wydział
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych]

Faculty of Political and International Studies (
until 2016-08-31 Faculty of Journalism and
Political Science)

3.1. Dziedzina ISCED

0312: Politologia i wiedza o społeczeństwie,

0312: Political sciences and civics,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

7 (studia II stopnia lub jednolite magisterskie),

7 (master's degree or long-cycle studies),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę ogólną
Graduates have advanced general knowledge of
obejmującą terminologię, teorię i metodologię z terminology, theory and methodology of social
zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a sciences and humanities, in particular of
w szczególności nauk o stosunkach
sciences on international relations and
międzynarodowych i bezpieczeństwie
international security. They know in depth the
międzynarodowym. W pogłębionym zakresie zna dilemmas of the contemporary civilisation
dylematy współczesnej cywilizacji wpływające shaping international relations and international
na rozwój stosunków międzynarodowych i
cooperation including the mechanisms,
współpracę międzynarodową, w tym przyczyny dynamics and effects of the globalisation
mechanizmy, dynamikę i skutki procesu
process, both in economic and security terms.
globalizacji, zarówno w wymiarze
They know the processes of operation and
gospodarczym, jak i bezpieczeństwa. Zna
changes in institutions of political, military,
procesy działania i zmiany struktur oraz instytucji economic and social nature in the international
o charakterze politycznym, militarnym,
dimension. They have knowledge of the theory
ekonomicznym i społecznym w wymiarze
and practice of political and economic decision
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

międzynarodowym. Ma wiedzę w zakresie teorii i making as well as the mechanisms of functioning
praktyki podejmowania decyzji politycznych i
of the European institutions. They have
gospodarczych oraz mechanizmy
advanced skills of formulating and solving
funkcjonowania instytucji europejskich. Posiada complex research problems in the field of the
rozwinięte umiejętności formułowania i
science of international relations and related
rozwiązywania złożonych problemów
disciplines. They are able to propose innovative
badawczych w zakresie nauki o stosunkach
solutions to the problems posed and to indicate
międzynarodowych i powiązanych z nią
further research directions. They can
dyscyplin. Proponuje innowacyjne rozwiązania communicate and conduct a debate on
postawionego przed nim problemu i wskazuje
contemporary international relations in Polish
potencjalne kierunki dalszych badań.
and a modern foreign language at the CEFR B2+
Komunikuje się i prowadzi debatę na tematy
level. They can manage the work a team
dotyczące współczesnych stosunków
appointed to solve a selected research problem,
międzynarodowych, w tym w języku obcym
leading it or cooperating with other people within
nowożytnym na poziomie B2+ wg ESOKJ.
it.
Potrafi kierować pracą zespołu powołanego dla
rozwiązania wybranego problemu badawczego
lub podejmować wiodącą rolę w zespole lub
współdziałać z innymi osobami w ramach
takiego zespołu.
Absolwent jest przygotowany do pracy naukowo- Graduates are prepared for scientific and
badawczej, a także w firmach i instytucjach o
research work, as well as employment in various
różnym profilu: • w instytucjach i
companies and institutions, including: • Foreign
przedsiębiorstwach związanych z obrotem
trade institutions and companies; • International
międzynarodowym; • w organizacjach i
organisations and institutions; • State
instytucjach międzynarodowych; • w jednostkach administration units dealing with international
administracji państwowej związanej z polityką foreign and economic policy; • Scientific,
zagraniczną i gospodarczą; • w ośrodkach
research and expert centres dealing with
naukowo-badawczych i eksperckich,
international relations; • Diplomacy • Media
zajmujących się stosunkami międzynarodowymi; (press, radio, television).
• w dyplomacji; • w środkach masowego
przekazu (prasa, radio, telewizja).

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna, akredytacja
programowa na kierunku stosunki
międzynarodowe w 2014 r. z wynikiem
pozytywnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polish Accreditation Committee: positive
programme accreditation for International
Relations in 2014.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
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programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
doktoranckich/ w szkole doktorskiej i zdobycia
kwalifikacji (stopnia doktora) na poziomie 8
PRK/ERK.

Possibility to continue education at doctoral
studies/ in a doctoral school and obtain a
PQF/EQF level 8 qualification (PhD).

7.4. Pozostałe uwagi
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