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

Magister lub inny równorzędny

Magister

1.2. Kierunek studiów

Graduate Programme in International Relations Graduate Programme in International Relations

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

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

Faculty of Political Science and International
Studies

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 angielski

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

120

120

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Osoby posiadające ww. kwalifikację mają
Persons with the above qualification have
zaawansowaną interdyscyplinarną wiedzę z
advanced interdisciplinary knowledge in the field
obszaru stosunków międzynarodowych,
of international relations, especially in the area of
zwłaszcza z zakresu międzynarodowej
economic, social, political, and legal issues. They
problematyki ekonomicznej, społecznej,
know the theory and practice of making political
politycznej i prawnej. Znają teorię i praktykę
and economic decisions. They know the
podejmowania decyzji politycznych i
mechanisms of functioning of the European
gospodarczych oraz mechanizmy
institutions. They have well-developed skills of
funkcjonowania instytucji europejskich.
formulating and solving complex research
Posiadają rozwinięte umiejętności formułowania iproblems in the field of international relations and
rozwiązywania złożonych problemów
related disciplines. They can propose innovative
badawczych w zakresie nauki o stosunkach
solutions to the problems posed before them and
międzynarodowych i powiązanych z nią
indicate potential directions for further research.
dyscyplin. Proponują innowacyjne rozwiązania Graduates can prepare, develop and carry out
postawionego przed nimi problemu i wskazują various social projects, focusing on their political,
potencjalne kierunki dalszych badań. Absolwenci economic and legal conditions and social
potrafią przygotować, opracować i
consequences. They possess analytical and
przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty
methodological skills allowing them to take up
społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem
jobs at positions requiring conscious, rational
politycznych, ekonomicznych i prawnych
and accurate assessments and opinions, and to
uwarunkowań takiego działania i jego
have ingrained habits of responsibility and
społecznych konsekwencji. Posiadają
initiative. Graduates are able to communicate on
umiejętności analityczne i metodologiczne,
specialist topics with various groups of
pozwalające podejmować pracę na
recipients. Can work in a team and manage it.
stanowiskach wymagających świadomych,
racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz mieć
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i
inicjatywy. Absolwenci potrafią komunikować się
na specjalistyczne tematy z różnymi grupami
odbiorców. Potrafią pracować w zespole i
zarządzać nim.
Osoby posiadające ww. kwalifikację są
Persons with the above qualification are
przygotowane do pracy naukowo-badawczej, a prepared for scientific and research work, as well
także w : • instytucjach i przedsiębiorstwach
as : - institutions and enterprises related to
związanych z obrotem międzynarodowym;
foreign trade; - international organizations and
organizacjach i instytucjach międzynarodowych; institutions; - units of state administration related
• jednostkach administracji państwowej
to foreign and economic policy; - research and
związanych z polityką zagraniczną i
expert centers dealing with international
gospodarczą; • ośrodkach badawczych i
relations; - diplomacy and media (press, radio,
eksperckich zajmujących się stosunkami
television).
międzynarodowymi; • dyplomacji oraz mediach.
Absolwenci posługują się swobodnie w mowie i Graduates use English fluently in speech and
w piśmie językiem angielskim na poziomie C1, w writing at the C1 level, including in the context of
tym w kontekście przyswajania i
acquiring and using knowledge of international
wykorzystywania wiedzy z zakresu stosunków relations, and thus are prepared to undertake
międzynarodowych, tym samym są przygotowani employment in an environment where English is
do podjęcia pracy zawodowej w środowisku, w the language of professional communication.
którym językiem komunikacji zawodowej jest
język angielski.

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
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

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
doktoranckich i zdobycie kwalifikacji (stopnia
doktora) na poziomie 8 PRK/ERK.

Possibility of continuing education at doctoral
studies and obtaining a PQF/EQF level 8
qualification (PhD degree).

7.4. Pozostałe uwagi
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