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Informacja o specjalności
Studia w ramach specjalności Polityka międzynarodowa i integracja europejska mają na celu przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy, wypracowywanie niezbędnych umiejętności oraz kształtowanie odpowiedzialnej
postawy w odniesieniu do bliższego i dalszego otoczenia (środowiska) społecznego.
Kończąc dwuletni kurs specjalizacyjny, student powinien ugruntować swoją podstawą wiedzę z zakresu teorii
stosunków międzynarodowych oraz posiąść wiedzę specjalistyczną, która pozwoli absolwentowi odnaleźć się
na rynku pracy i skutecznie podjąć się realizacji zadań w instytucjach publicznych i pozarządowych zainteresowanych współpracą międzynarodową.
Wspomniane założenia są realizowane w oparciu o:

(a) wiedzę z zakresu funkcjonowania najważniejszych instytucji w polityce światowej (organizacje międzynarodowe, najważniejszych państw na arenie międzynarodowej, pozycji Polski i regionu Środkowo-europejskiego) z uwzględnieniem praktycznego wymiaru ukazującego współczesną sytuację międzynarodową;

(b) pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu decydowania politycznego i analizowania trendów oraz procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym.

Tym samym student otrzymuje pogłębioną wiedzę dotyczącą zarówno instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego
wymiaru współczesnych stosunków międzynarodowych z ukazaniem jej praktycznego wymiaru.
Szczególny akcent w procesie studiów położony jest na Europę z ukazaniem miejsca Europy Środkowo-Wschodniej jako:

(a) szczególnego obszaru stosunków międzynarodowych oraz:
(b) podmiotu polityki międzynarodowej (w tym problem przywództwa regionalnego).
Studenci zyskują możliwość rozszerzania swojej wiedzy z tego zakresu poprzez uczestnictwo w organizowanych
raz w miesiącu wykładach publicznych Studium Generale Europa. Są to wykłady prowadzone przez znane postaci ze świata nauki, polityki oraz kultury.
Specyfkę studiów w ramach specjalności na tle innych ofert kształcenia w zakresie polityki międzynarodowej
na II stopniu studiów stanowi położenie głównego akcentu na pogłębienie wiedzy z zakresu kulturowych i cywilizacyjnych uwarunkowań stosunków między współczesnymi państwami (kontynuacja programu I stopnia
studiów) oraz procesów zachodzących w państwach graniczących z Rzeczpospolitą Polską. Dodatkową specyfką programu studiów II stopnia jest szeroka oferta zajęć konwersatoryjnych pozwalających na uzyskanie pogłębionej wiedzy o procesach politycznych zachodzących na leżącym w największym zainteresowaniu polskich
instytucji publicznych i pozarządowych – obszarze państw byłego ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej. Tak
skonstruowany program studiów nie jest częstą ofertą innych ośrodków akademickich. Studenci II stopnia mają
szansę przyjrzeć się współczesnych stosunkom międzynarodowym nie tylko przez pryzmat teorii, ale też prakty ki współczesnych procesów z uwzględnieniem pryzmatu antropologii kulturowej, etnologii, religioznawstwa,
psychologii, flozofi, a nawet literaturoznawstwa. Tak jak w ramach dwuletniego kursu I stopnia, gdzie założe niem było zainteresowanie studentów stosunkami międzynarodowymi w ich wielkoformatowym wymiarze, na
II stopniu celem jest zainteresowanie ich konkretnymi procesami zachodzącymi na arenie międzynarodowej,
które wywierają wpływ na Polskę i jej miejsce na mapie Europy.
Uzyskana wiedza zarówno z zakresu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru stosunków międzynarodowych, ze szczególnych uwzględnieniem Europy i Polski jako graczy w polityce międzynarodowej, ma w założeniu służyć kształtowaniu umiejętności w zakresie rozpoznawania najważniejszych związków przyczynowo-skutkowych w polityce zagranicznej i międzynarodowej. Absolwent kierunku Politologia ze specjalnością Polityka międzynarodowa i integracja europejska powinien w umiejętny sposób komunikować zdobytą wiedzę oraz

formułować racjonalne zalecenia dotyczące rozwiązywania podstawowych problemów odnoszących się do stosunków międzynarodowych. Powinien także mieć umiejętność dogłębnej analizy sytuacji politycznej i międzynarodowej w regionie środkowoeuropejskim i na obszarze byłych państw ZSRR. W wymiarze praktycznym student dzięki zajęciom z komunikowania międzynarodowego oraz podstawom wiedzy z zakresu dyplomacji i pro tokołu dyplomatycznego, powinien swobodnie poruszać się w świecie polityki i biznesu (na różnych szczeblach
zarządzania). „Upraktycznieniu” oferty dydaktycznej służą m.in. praktyki zawodowe, jakie studenci odbywają w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP oraz polskich placówkach konsularnych i dyplomatycznych za granicą.
Zdobyta wiedza oraz podstawowe umiejętności zachowania się w świecie polityki i biznesu powinny przełożyć
się na postawę studenta, która cechować ma się przede wszystkim poczuciem odpowiedzialności za dobro państwa (oraz składających się nań małych ojczyzn) i jego pozytywny wizerunek w świecie. Absolwent kierunku politologia na specjalności Polityka międzynarodowa i integracja europejska utożsamia się z własnym państwem i
odczuwa potrzebę działania na rzecz polskiej racji stanu. Rozumie, że dobro indywidualne jest silnie zdeterminowane dobrem wspólnym i wspólnie tworzonym kapitałem społecznym. W związku z powyższym, korzystając
z doświadczenia pracy zespołowej, zdobytego na licznych seminariach, warsztatach i konwersatoriach, absolwent chętnie i w umiejętny sposób inicjuje lub podejmuje współpracę na rzecz dobra swojego bliższego i dal szego środowiska społecznego, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Absolwenta spe cjalności cechować ma ponadto zdolność do dialogu międzykulturowego, umiejętność transkulturowej empati
i okazywania szacunku innym kulturom oraz rozumienie specyfcznych kodów i tabu kulturowych. Absolwent
specjalności rozumie, że jego ojczyzna wpisana jest w sieć najróżniejszych zależności oraz potencjalnie twór czych i korzystnych interakcji o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyetnicznym.

