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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Stosunki międzynarodowe

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

International Relations

1.3. Specjalność

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

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent ma podstawową wiedzę ogólną
Graduates have basic general basic knowledge
obejmującą terminologię, teorię i metodologię z covering the terminology, theory and
zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a methodology of social sciences and humanities,
w szczególności nauk o stosunkach
in particular the sciences of international
międzynarodowych i bezpieczeństwie
relations and international security. They have
międzynarodowym. Posiada usystematyzowaną systematic knowledge about the subjects of
wiedzę o podmiotach stosunków
international relations, including the various
międzynarodowych oraz różnorakich
levels and forms of their mutual relationships
płaszczyznach i formach ich wzajemnych relacji (political, economic, financial, military, social and
(politycznych, gospodarczych, finansowych,
cultural), the history of their relations and the
wojskowych, społecznych i kulturowych), o ich regularities governing them. They have detailed
historii i rządzących nimi prawidłowościach. Ma knowledge about the history and contemporary
szczegółową wiedzę na temat dziejów i
situation of selected regions and sub-regions of
współczesnej sytuacji w wybranych regionach i the world, with particular emphasis on the role of
subregionach świata, z szczególnym
those countries in the system of international
uwzględnieniem roli tamtejszych państw w
economic cooperation and their cultural
międzynarodowym systemie współpracy
specificity. They can correctly interpret political,
gospodarczej i ich specyfiki kulturowej. Potrafi economic, cultural, military and legal phenomena
prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, on a global scale, the selected regional and subekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w regional scale, and at the national level. They can
skali globalnej, wybranych regionów i
formulate and solve research problems in the
subregionów świata, jak i na poziomie krajowym. field of international relations, including the
Formułuje i rozwiązuje problemy badawcze w
selection of tools and methods for their analysis,
zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, as well as develop and present research
obejmujące dobór metod i narzędzi ich analizy findings. They are able to develop and carry out
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

oraz opracowuje i prezentuje wyniki badań.
various types of social projects, placing
Potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić emphasis on the on the political, economic and
różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z
legal conditions of such actions. They know a
szczególnym uwzględnieniem politycznych,
modern foreign language at the B2 level
ekonomicznych i prawnych uwarunkowań
according to CEFR, including the specialist
takiego działania. Zna język obcy nowożytny na terminology of public relations. They can work in
poziomie B2 wg ESOKJ z szczególnym
a team.
uwzględnieniem terminologii z zakresu nauki o
stosunkach międzynarodowych. Potrafi
współpracować w zespole.
Absolwent jest przygotowany do pracy na
Graduates are prepared to work: • as middlestanowiskach: • analityka i specjalisty średniego level analysts and specialists in state and local
szczebla w administracji państwowej i
administration • in international organisations
samorządowej, • w organizacjach i instytucjach and institutions as well as national ones
międzynarodowych lub krajowych
cooperating with foreign countries • in companies
współpracujących z zagranicą, • w
operating in foreign markets • in professions
przedsiębiorstwach działających na rynkach
directly related to the practice of international
międzynarodowych, • w specjalnościach
relations, e.g. as a journalist, foreign
związanych pośrednio z praktyką stosunków
correspondent, international commentator, onmiędzynarodowych, np. jako dziennikarz,
line media international editor, employee in the
korespondent zagraniczny, komentator
tourist services sector.
międzynarodowy, redaktor mediów on-line o
profilu międzynarodowym, pracownik sektora
usług turystycznych.

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 in2014.

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
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 Possibility to continue education at second-cycle
magisterskich i zdobycia kwalifikacji na poziomie (master) studies and obtain a PQF/EQF level 7
7 PRK/ERK.
qualification.
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7.4. Pozostałe uwagi

Na trzecim roku studiów student może wybrać In the third year of studies, students can choose
jedną z trzech ścieżek przedmiotów do wyboru: one of the following paths for elective courses:
prawno-polityczną, ekonomiczną, społeczną.
legal and political path, economic path, and
social path.
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