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Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Nazwa kierunku studiów: studia eurazjatyckie
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia
Absolwent studiów pierwszego stopnia:

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08
K_W09
K_W10
K_W11

ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i
metodologicznej w systemie nauk
ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach
konstytuujących państwo, struktury społeczne i zasady ich
funkcjonowania
ma podstawową wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych
zna podstawową terminologię nauk społecznych i humanistycznych
ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości
posiada podstawową wiedzę w zakresie historii politycznej i rozwoju
kultur narodów eurazjatyckich
posiada podstawową wiedzę w zakresie geografii fizycznej i społecznej
krajów obszaru eurazjatyckiego
ma podstawową wiedzę na temat religii i świata idei obszaru
eurazjatyckiego
zna podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki w kontekście
stosunków międzynarodowych
ma podstawową wiedzę w zakresie politycznego funkcjonowania
państw obszaru eurazjatyckiego
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego

H1A_W01, S1A_W01

S1A_W05

H1A_W03, S1A_W04
H1A_W04, S1A_W05,
H1A_W02
H1A_W05, H1A_W06
H1A_W04, H1A_W07
H1A_W04
S1A_W07
S1A_W11
S1A_W02
H1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł,
także w języku rosyjskim i angielskim
posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w
obszarze nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka
angielskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w
zakresie nauk społecznych i humanistycznych w zakresie języka
rosyjskiego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania
konkretnych zjawisk społecznych (w tym politycznych, prawnych i
ekonomicznych)
posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej

H1A_U 01, S1A_U02

H1A_U10, S1A_U11

H1A_U10, S1A_U11

H1A_U05, S1A_U08,
S1A_U02, S1A_U03
S1A_U02

do samodzielnej i krytycznej analizy stosunków międzynarodowych
K_U06

K_U07

K_U08

potrafi prognozować procesy społeczne z uwzględnieniem zjawisk
politycznych, ekonomicznych i demograficznych na obszarze
eurazjatyckim
potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań społecznych i
politycznych na obszarze eurazjatyckim oraz proponować sposoby ich
praktycznego rozwiązywania
posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w
języku polskim pisemnych i ustnych prac i projektów dotyczących
zagadnień obszaru eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznych
aplikacji

S1A_U04

S1A_U07, S1A_U08

H1A_U09, H1A_U10,
S1A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07

posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru
w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych
współczesnego świata
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
potrafi określić priorytety służące realizacji zadania badawczego i
prognostycznego
potrafi działać i pracować w grupie
przyjmuje postawę otwarcia wobec odmiennych środowisk
cywilizacyjnych
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej

H1A_03, H1A_04

S1A_K01
S1A_K03
S1A_K02
S1A_K02
S1A_K07
H1A_K02

