Załącznik do Uchwały nr 126/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r .

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS

Europeistyka

Poziom kształcenia

II

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne, niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany
przez
Absolwenta

Magister

Obszar/-y kształcenia

Nauki społeczne

Dziedzina nauki i dyscyplina
naukowa

Dziedzina nauk społecznych 74%: nauki o polityce, nauki o polityce publicznej,
nauki o bezpieczeństwie, socjologia; Dziedzina nauk ekonomicznych 8%: finanse;
Dziedzina nauk prawnych 8%: nauki o administracji, prawo; Dziedzina nauk
humanistycznych 10%: historia, filozofia, kulturoznawstwo

Różnice względem innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych w
UKSW
L. punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

120

Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

Symbol

Efekt kształcenia
dla absolwenta

Odniesienie
do e. k.
w obszarze
kształc. w
zakresie n.
społ.
Wiedza

K_W01

Posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru S2A_W01
europeistyki jako dziedziny wiedzy i jej relacji do innych S2A_W06
nauk. Zna w sposób pogłębiony współczesne teorie
integracji europejskiej, wybrane metody badawcze i
techniki pozyskiwania danych przydatne do analizy
problemów z zakresu europeistyki.

K_W02

Ma pogłębioną wiedzę na temat ideałów i wartości S2A_W04
charakterystycznych dla cywilizacji i tożsamości S2A_W05
europejskiej w ujęciu historycznym i współcześnie. W
pogłębiony sposób rozumie źródła i charakter
zróżnicowania kultury europejskiej, w tym procesy
kształtowania się tożsamości kulturowych.

K_W03

Posiada rozszerzoną wiedzę nt. procesów demokratyzacji S2A_W02
i integracji europejskiej w Europie. Ma pogłębione S2A_W03
rozumienie fenomenu demokracji: zna różne historyczne S2A_W09
oblicza demokracji, aksjologiczne podstawy państwa
prawa, zakres i mechanizmy ochrony praw obywatelskich
w Europie.

K_W04

Ma pogłębioną wiedzę nt. systemów podejmowania S2A_W03
decyzji w UE i ich wdrażania. Ma poszerzoną wiedzę nt S2A_W05
zadań
administracji
unijnej, państwowej
i S2A_W07
samorządowej w procesie koordynacji i implementacji
polityk europejskich.

K_W05

Posiada
rozszerzoną
wiedzę
o
współczesnych S2A_W04
społeczeństwach europejskich, w tym problemów S2A_W07
społecznych występujących w Europie, jak również S2A_W09
odpowiedziach państw i Unii Europejskiej na te problemy
w ramach prowadzonych polityk.

K_W06

Ma rozszerzoną wiedzę o zasadach kształtowania S2A_W07
finansów publicznych w Unii Europejskiej oraz zasadach S2A_W09
tworzenia i wykorzystywania środków. W pogłębiony
sposób zna system administracji unijnymi finansami,
klasyfikację i strukturę wydatków publicznych w Unii
Europejskiej.

K_W07

Ma poszerzoną wiedzę o historii politycznej Europy po II S2A_W02
wojnie światowej. W pogłębiony sposób zna S2A_W05
doświadczenia polskiej polityki zagranicznej, dominujące S2A_W09
w niej teorie, mechanizmy decyzyjne, cele i środki w
ujęciu historycznym i współcześnie.

K_W08

Ma pogłębioną wiedzę o polityce zagranicznej i S2A_W07
bezpieczeństwa Unii Europejskiej i ocenach jej znaczenia. S2A_W08
Zna
genezę,
podstawy
prawne,
instrumenty, S2A_W09
funkcjonowanie oraz proces ewolucji Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, w tym kształtowanie się
Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

K_W09

Ma poszerzoną wiedzę nt. współpracy państw S2A_W07
członkowskich UE w zakresie spraw wewnętrznych. Zna S2A_W08
podstawy prawne współpracy policyjnej i sądowej w
UE i praktykę jej funkcjonowania.

K_W10

Zna i rozumie znaczenie ochrony własności przemysłowej S2A_W10
i prawa autorskiego. Zna najnowsze uregulowania prawne
w Polsce w tym zakresie.

K_W11

Zna i rozumie znaczenie ogólnych zasad tworzenia i S2A_W11
rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, posiada
poszerzoną wiedzę na temat możliwości uzyskania dotacji
ze środków Unii Europejskiej na ten cel.
Umiejętności

K_U01

Umie prawidłowo wyjaśniać i interpretować zjawiska i S2A_U01
problemy związane ze specyfiką kulturową, społeczną, S2A_U02
ekonomiczną lub polityczną Europy, jak również relacje S2A_U06
między tymi zjawiskami. Formułuje w tym zakresie
własne opinie, proste hipotezy badawcze i je weryfikuje.

K_U02

Potrafi dokonać analizy i prognozować przebieg istotnych S2A_U03
procesów w ramach integracji europejskiej, ze S2A_U04
szczególnym
uwzględnieniem
sfery
kulturowo- S2A_U07
społecznej, polityczno-obronnej, spraw wewnętrznych,
oraz
finansów.
Proponuje
własne
rozwiązania
dostrzeganych w tych obszarach problemów.

K_U03

Potrafi wskazać i poddać krytycznej analizie S2A_U01
najważniejsze
współczesne
koncepcje
rządów S2A_U02
demokratycznych oraz wyjaśnić wpływ integracji
europejskiej i globalizacji na sposób funkcjonowania
współczesnych demokracji.

K_U03

Trafnie identyfikuje konkretne zadania i obowiązki S2A_U03
związane z implementacją polityk i prawa wspólnotowego S2A_U02
na poszczególnych szczeblach administracji, jak również S2A_U05
wyzwania związane z europeizacją administracji
publicznej w krajach członkowskich UE.

K_U04

Potrafi poddać analizie przychody i wydatki budżetowe S2A_U04
UE
oraz
diagnozować
harmonizację
finansów S2A_U05

publicznych w poszczególnych krajach członkowskich w
zakresie różnych metod i narzędzi badawczych
K_U05

Ma rozszerzone umiejętności pozyskiwania danych o S2A_U05
działalności UE i państw członkowskich, jak również S2A_U06
umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę jej
skuteczności i przydatności.

K_U06

Posiada pogłębione umiejętności w zakresie analizy i S2A_U06
interpretacji determinant, mechanizmów i celów S2A_U07
funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej, tak w S2A_U08
kontekście zarówno sytuacji wewnętrznej w ramach Unii
Europejskiej, jak i globalnie.

K_U07

Posiada
poszerzone
umiejętności
w
zakresie S2A_U05
występowania o dotacje unijne, jak również posiada S2A_U07
umiejętności w zakresie administrowania programami
unijnymi.

K_U08

Posiada umiejętność analizowania i oceny zjawisk S2A_U08
zachodzących w UE w świetle współczesnych teorii
integracyjnych, z zastosowaniem właściwych metod
badawczych.

K_U09

Student posiada umiejętności językowe zgodne z S2A_U09
wymaganiami
określonymi
dla
poziomu
B2+ S2A_U10
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a S2A_U11
w szczególności:
- posiada pogłębioną umiejętność porozumiewania się z
wykorzystaniem
różnych
kanałów
i
technik
komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie
oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród
niespecjalistów;
- posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów
przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład:
abstrakt, streszczenie, krótki artykuł;
- potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację
ustną przedstawiając swój pogląd w zakresie studiowanej
dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw.
Potrafi poprowadzić i podsumować dyskusję motywując
uczestników do aktywności i ustosunkowując się do
wyrażanych opinii.
Ponadto student rozumie potrzebę ustawicznego
pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi
samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu
źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i
specjalistyczne oraz oceniać je krytycznie pod względem
przydatności do swojej pracy akademickiej. Potrafi
inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_U10

Posiada ugruntowaną i pogłębioną umiejętność S2A_U09
przygotowania wystąpień i prezentacji ustnej wyników S2A_U10
swoich badań, swobodnego wypowiadania swoich opinii,
jak również przygotowywania różnych prac pisemnych, w
tym artykułów, analiz i opracowań zakresie kierunku
studiów, jak również obszarze interdyscyplinarnym.
Kompetencje społeczne

K_K01

Rozumie potrzebę rozwoju zawodowego wynikającą z S2A_K01
dynamiki rzeczywistości, w tym uczenia się przez całe
życie oraz inspiruje do tego inne osoby.

K_K02

Potrafi współpracować w grupie oraz zajmować w niej S2A_K02
zróżnicowane role.

K_K03

Umie dokonać hierarchizacji wykonywania zadań S2A_K02
służących do realizacji postawionego przed sobą lub S2A_K03
grupą celu. W przypadku grupy potrafi proponować
adekwatny do postawionego zadania i kompetencji
uczestników grupy podział pracy.

K_K04

Jest przygotowany do pracy zawodowej. Prawidłowo S2A_K04
identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.

K_K05

Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów S2A_K05
społecznych i rozwojowych. Potrafi przewidywać skutki
projektowanych działań.

K_K06

Samodzielnie i krytycznie pogłębia swoją wiedzę, S2A_K01
również z innych dziedzin nauki, dążąc do coraz lepszego S2A_K06
zrozumienia interesujących go zagadnień i problemów.

K_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S2A_K07

