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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts

1.2. Kierunek studiów

Stosunki międzynarodowe

International Relations

1.3. Specjalność

- Dyplomacja współczesna - Negocjacje
międzynarodowe

- Contemporary Diplomacy - International
negotiations

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Społecznych [do 2016-08-31
Wydział Historyczno-Pedagogiczny]

Faculty of Social Sciences (Faculty of History
and Pedagogy until 31 August, 2016)

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 na kierunku stosunki
Graduates acquire knowledge, skills, and social
międzynarodowe nabywa wiedzę, umiejętności i competencies necessary to function in today"s
kompetencje społeczne niezbędne do
labour market. Students explore knowledge of
funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. the international environment and acquire skills
Student zgłębia wiedzę na temat
in managing it with the use of scientific methods
międzynarodowego środowiska oraz nabywa
and apparatus. Graduates have knowledge and
umiejętności z zakresu zarządzania nim w
skills in the area of social, legal and economic
oparciu o metody i aparat naukowy. Absolwent issues in the international context. They have
ma wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki knowledge of international cooperation,
społecznej, prawnej i ekonomicznej w ujęciu
economic realities of the contemporary world,
międzynarodowym. Ma wiedzę z zakresu
international negotiations, and new forms of
współpracy międzynarodowej, gospodarczych diplomacy. They also have knowledge of political
realiów współczesnego świata, negocjacji
science, factors determining the functioning of
międzynarodowych, nowych form dyplomacji. Ma the modern economy, and social, economic or
także wiedzę z zakresu nauk o polityce,
political structures and institutions. Graduates
czynnikach determinujących funkcjonowanie
acquire the skills of identification and
współczesnej gospodarki, struktur i instytucji
interpretation of socio-economic, political and
społecznych, gospodarczych czy politycznych. cultural phenomena in international perspective.
Absolwent nabywa również umiejętności z
They can use a project approach to prepare
zakresu identyfikacji i interpretacji zjawisk
scenarios for solving socio-economic problems in
społeczno-gospodarczych, politycznych czy
international perspective, also using digital
kulturowych w ujęciu międzynarodowym. Potrafi resources and technologies. They can observe,
wykorzystać podejście projektowe do
analyse and evaluate the socio-economic
przygotowania scenariuszy rozwiązywania
environment of various organisations, and, as a
problemów społeczno-gospodarczych w ujęciu result, make rational decisions for a given entity.
międzynarodowym, także przy wykorzystaniu
They can communicate in a foreign language at
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

środków i technik cyfrowych. Potrafi
B2 level of the European Framework of
obserwować, analizować i oceniać otoczenie
Reference for Languages. They are also aware
społeczno-gospodarcze różnych struktur, a w
of the need to improve their skills and expand
efekcie podejmować decyzje optymalne dla
their knowledge.
danej organizacji. Potrafi posługiwać się i
komunikować w języku obcym na poziomie B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Ma również świadomość
konieczności doskonalenia swych umiejętności i
poszerzania wiedzy.
Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe Graduates are prepared to work at the central,
jest przygotowany do podjęcia pracy w organach regional and local levels of administration and in
administracji centralnej, regionalnej i lokalnej
specialized agencies dealing with international
oraz w wyspecjalizowanych agendach
cooperation, as well as non-governmental
zajmujących się współpracą międzynarodową, organizations and the private sector. They
jak również w organizacjach pozarządowych
graduate are ready to perform key social roles
oraz w sektorze prywatnym. Absolwent tego
and important occupations in the social and
kierunku jest przygotowany do pełnienia
public services sector. They are also prepared to
kluczowych ról społecznych i wykonywania
work in public institutions representing the state
ważnych zawodów w sektorze usług
abroad, for example, embassies, consulates and
społecznych i publicznych. Absolwent jest
other international missions. Graduates can
również przygotowany do pracy w instytucjach become ambassadors and consuls, manage
publicznych reprezentujących kraj zagranicą, np. international professional teams, as well as find
ambasady, konsulaty i inne międzynarodowe
fulfilment in business. They can work in
przedstawicielstwa. Absolwent może zostać
international corporations, strategic analysis
ambasadorem i konsulem, kierować
institutions, or run their own business.
międzynarodowymi zespołami branżowymi, a
także realizować się na polu biznesowym.
Absolwent może podjąć pracę w korporacjach
międzynarodowych, instytucjach analiz
strategicznych, czy też podjąć własną
działalność biznesową.
.
.

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
W programie studiów są obowiązkowe praktyki The programme of study envisages a mandatory
programu studiów istotnych ze względu na zawodowe w wymiarze 90 godzin. Ponadto w
internship (90 h). In addition, the programme
kompetencje absolwenta
programie studiów przewidziano 120 godzinny provides a 120-hour course in a chosen foreign
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7.2. Forma prowadzenia studiów
7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie
7.4. Pozostałe uwagi

kurs wybranego języka obcego oraz cykl
specjalistycznych translatoriów. Dzięki temu
Student ma możliwość nauki
wyspecjalizowanego języka obcego z zakresu
polityki, dyplomacji, ekonomii, gospodarki, sfery
bezpieczeństwa itp.
Studia stacjonarne,

language and a series of specialized translation
classes. Thanks to it, students have the
opportunity to learn a specialist foreign language
in the field of politics, diplomacy, economics,
economy, security, etc.
Full-time,

Absolwent ma możliwość kontynuacji kształceniaGraduates can continue education and gain
i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 (mgr)
qualifications at EQF level 7.
PRK/ERK.
Student kierunku Stosunki międzynarodowe
Students may participate in the MOST
może uczestniczyć w programie MOST, a także programme, as well as the Erasmus+
w wyjazdach w ramach Programu Erasmus+.
Programme. Students can also actively
Student może również aktywnie brać udział w
participate in the research work of the Institute
pracach naukowych (m.in. organizacja
(including the organization of scientific
konferencji naukowych), czy też zapraszać
conferences), or invite prominent personalities of
wybitne osobistości życia politycznego, kultury i political life, culture and science.
nauki.
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