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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 drugiego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia
Absolwent studiów drugiego stopnia:

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

ma pogłębioną wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk
społecznych i humanistycznych, ich specyfice przedmiotowej i
metodologicznej
ma pogłębioną wiedzę o człowieku i społeczeństwie jako podmiotach
struktur i instytucji społecznych w odniesieniu do wybranych dziedzin
jego aktywności
ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii nauk społecznych oraz jej
relacjach do metodologii nauk humanistycznych umożliwiającą analizy
interdyscyplinarne
ma rozszerzoną i wieloaspektową wiedzę w zakresie terminologii oraz
problematyki badawczej nauk humanistycznych i społecznych
posiada podstawową wiedzę o systemach i regulacjach prawnych
państw obszaru eurazjatyckiego
posiada pogłębioną wiedzę na temat kultur współczesnego świata
eurazjatyckiego
ma pogłębioną wiedzę w zakresie rozwoju gospodarczego
i warunków prowadzenia biznesu w krajach obszaru eurazjatyckiego
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego z uwzględnieniem prawa
międzynarodowego

H2A_W01, S2A_W01

S2A_W05

H2A_W03

H2A_W04, S2A_W05,
H2A_W02
S2A_W07
H2A_W04
S2A_W11
H2A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

posiada rozwinięte umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny,
analizowania i wykorzystywania informacji pozyskanych z różnych źródeł
oraz ich użycia
i komunikowania się w nowoczesnych systemach medialnych
posiada poszerzone umiejętności językowe pozwalające na odbywanie
studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych i
humanistycznych w zakresie języka angielskiego, zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego, oraz podstawowe umiejętności komunikacyjne w zakresie
języka rosyjskiego
posiada umiejętność rozumienia, krytycznej oceny i analizy zjawisk
politycznych, społecznych i gospodarczych w perspektywie krajowej i
regionalnej
posiada rozwinięte umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i
kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych,
opracowanie i prezentację wyników pozwalających na rozwiązywanie
realnych problemów regionu eurazjatyckiego

H2A_U 01

H2A_U11

S2A_U08, S2A_U02,
S2A_ U03
H2A_U02

K_U05

K_U06

K_U10

potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne, ekonomiczne,
polityczne (krajowe i międzynarodowe) i demograficzne na obszarze
eurazjatyckim
posiada umiejętności krytycznej argumentacji z wykorzystaniem
posiadanej wiedzy oraz poglądów własnych i innych autorów, a także
formułowania wniosków i syntetycznych podsumowań
posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w
języku polskim i obcym prac i projektów dotyczących regionu
eurazjatyckiego z możliwością ich praktycznego wykorzystania

S2A_U04

H2A_U06

H2A_U09, H2A_U10,
S2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03

K_K04

K_K05

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i
organizować proces uczenia się innych osób
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
przez siebie i innych zadania
potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej w
perspektywie krajowej i międzynarodowej
umie uczestniczyć w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych
projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i
polityczne obszaru eurazjatyckiego
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełnić wiedzę na temat obszaru
eurazjatyckiego i umiejętności konieczne w kontaktach z tym obszarem

S2A_K01, H2A_K01
H2A_K03
H2A_K02

S2A_K05

S2A_K06

