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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 posiąść podstawy wiedzy z zakresu teorii stosunków
międzynarodowych przede wszystkim w wymiarach: politycznym i kulturowo-cywilizacyjnym (temu celowi służą przedmioty kursoryczne: Międzynarodowe Stosunki Polityczne i Międzynarodowe Stosunki Kulturalne), w
mniejszym zakresie – w wymiarze ekonomicznym (podstawowa wiedza w ramach kursu z podstaw Ekonomii).
Wspomniane podstawy są następnie poszerzane „dwutorowo” o:

(a) wiedzę z zakresu funkcjonowania najważniejszych instytucji w polityce światowej (organizacje międzynarodowe, analiza roli państwa w porządku międzynarodowym);

(b) wiedzę z zakresu podstawowych trendów i procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym.
Tym samym student otrzymuje podstawową wiedzę dotyczącą zarówno instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru współczesnych stosunków międzynarodowych.
Szczególny akcent w procesie studiów położony jest na Europę jako:

(a) szczególny obszar stosunków międzynarodowych oraz:
(b) podmiot polityki międzynarodowej.
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 I stopniu studiów stanowi położenie głównego akcentu na kulturowe i cywilizacyjne uwarunkowania stosunków między współczesnymi państwami, grupami etnicznymi, mniejszościami narodowymi, regionami
oraz aktorami ponadnarodowymi (organizacje międzynarodowe, Kościoły i związki wyznaniowe). We spółczesnej polityce międzynarodowej od zakończenia zimniej wojny czynniki cywilizacyjny i religijny odgrywają bo wiem coraz poważniejszą rolę, skłaniając teoretyków stosunków międzynarodowych do zredefniowania wielu
paradygmatów. Oznacza to konieczność spojrzenia na współczesną politykę międzynarodową nie tylko przez
pryzmat teorii polityki, socjologii, historii czy ekonomii, ale także przez pryzmat antropologii kulturowej, etnolo gii, religioznawstwa, psychologii, flozofi, a nawet literaturoznawstwa. W ramach dwuletniego kursu stawiamy
sobie za zadanie zainteresowanie studentów tym wymiarem stosunków międzynarodowych, by w ramach późniejszych studiów mogli oni na wyższym poziomie zaawansowania teoretycznego, analizować wybrane przez
siebie problemy.
Uzyskana wiedza zarówno z zakresu instytucjonalnego, jak i funkcjonalnego wymiaru stosunków międzynarodowych, ze szczególnych uwzględnieniem Europy jako obszaru oraz gracza 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. W wymiarze praktycznym student dzięki zajęciom z komunikowania międzyna rodowego oraz podstawom wiedzy z zakresu dyplomacji i protokołu dyplomatycznego, powinien swobodnie
poruszać się w świecie polityki i biznesu (na różnych szczeblach zarządzania).

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 jego dobrobytu. 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 dalszego
środowiska społecznego, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Absolwenta specjalności
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 twórczych i korzystnych interakcji o charakterze międzynarodowym, międzyregionalnym i międzyetnicznym.

