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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.
Program kształcenia na studiach wyższych
Nazwa Wydziału

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Nazwa kierunku studiów

Stosunki Międzynarodowe

Określenie obszaru kształcenia/obszarów
kształcenia, z których został wyodrębniony
kierunek studiów, dla którego tworzony jest
program kształcenia
Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz
dyscyplin naukowych lub artystycznych, do
których odnoszą się efekty kształcenia

Obszar nauk społecznych

Nauki o polityce

Poziom kształcenia

Studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Studia niestacjonarne

Język

Studia prowadzone w całości w języku polskim.

Kierownik studiów na danym kierunku lub inna
odpowiedzialna osoba

Dr Paweł Ścigaj

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Licencjat

Możliwości dalszego kształcenia

Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów o
określonym poziomie i profilu kształcenia

Możliwości dalszego kształcenia absolwentów obejmują
kierunki studiów z obszarów nauk społecznych ,
humanistycznych oraz międzyobszarowe kierunki studiów
zawierające efekty kształcenia z obszaru nauk
społecznych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów
drugiego stopnia na kierunkach z dziedziny nauk
społecznych w szczególności nauk o stosunkach
międzynarodowych, nauk o polityce i nauk o
bezpieczeństwie narodowym.
Program kształcenia na studiach pierwszego stopnia w
największej mierze umożliwia podjęcie studiów drugiego
stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe
prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Absolwent może również podjąć studia II
stopnia na kierunku politologia w macierzystym instytucie.
Podstawowym celem kształcenia na kierunku stosunki
międzynarodowe jest zapewnienie absolwentom ogólnego
wykształcenia z zakresu nauk o stosunkach
międzynarodowych z obszaru nauk społecznych.
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe mają za
zadanie przekazanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie
zjawisk i procesów politycznych i gospodarczych
zachodzących w skali krajowej, regionalnej i globalnej.
Kształtują umiejętność analizy problemów krajowych w
perspektywie międzynarodowej. Celem studiów jest
przekazanie wiedzy na temat głównych podmiotów
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Związek kształcenia na kierunku studiów o
określonym poziomie i profilu kształcenia z
misją i strategią uczelni

Różnice w stosunku do innych programów o
podobnie zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na uczelni

stosunków międzynarodowych i relacji zachodzących
między nimi z uwzględnieniem kontekstu normatywnego
politycznego, gospodarczego i kulturowego.
Szeroka wiedza na temat środowiska międzynarodowego,
uczestników stosunków międzynarodowych i relacji
zachodzących między nimi, sytuacji politycznej i
gospodarczej na świecie, a także kontekstu historycznego i
kulturowego stosunków międzynarodowych, pozwalają
absolwentowi analizować zmieniającą się rzeczywistość
międzynarodową. Dzięki wiedzy teoretycznej i
faktograficznej absolwent potrafi prognozować zmiany w
środowisku międzynarodowym i ich wpływ na
poszczególnych uczestników stosunków
międzynarodowych. Posługuje się przy tym
specjalistycznym językiem charakterystycznym dla
dziedziny stosunków międzynarodowych.
Absolwent umie zbierać, selekcjonować i dokonywać
oceny informacji z poszanowaniem prawa autorskiego.
Potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności,
podejmować decyzje zmierzające do rozwiązywania
prostych problemów w pracy zawodowej. Wykorzystuje
przy tym wiedzę o zasadach etycznych. Absolwent jest
świadomy potrzeby dalszego kształcenia.
Program kształcenia na kierunku stosunki
międzynarodowe uwzględnia misję Uniwersytetu
Jagiellońskiego, do której najważniejszych założeń należy
zapewnienie wysokiego poziomu kadry oraz atrakcyjnych
metod nauczania, dostosowujących proces dydaktyczny do
wymogów KRK, a także będących wyrazem
poszanowania godności człowieka i ducha tolerancji.
Ponadto program kształcenia odpowiada strategii UJ
zakładającej dążenie do pozycji jednego z najlepszych
uniwersytetów w Europie, kształcącego na najwyższym
poziomie, o ofercie dydaktycznej skierowanej zarówno do
polskich, jak i zagranicznych studentów. Program
kształcenia pozostaje w ścisłym związku z badaniami
naukowymi prowadzonymi w jednostce.
Stosunki międzynarodowe są jednym z kilku kierunków z
obszaru nauk społecznych (lub kierunków
międzyobszarowych) oferowanych na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Kierunkami o najbardziej zbliżonym
programie nauczania są bezpieczeństwo narodowe i
politologia, prowadzone w Instytucie Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych. Wszystkie wyżej
wymienione kierunki zajmują się zjawiskami politycznymi
i ich wpływem na różne sfery życia. Różnice polegają na
innym rozłożeniu akcentów w programach i skupieniu się
na badaniu odmiennych aspektów rzeczywistości.
Bezpieczeństwo narodowe kładzie szczególny nacisk na
jeden z aspektów zjawisk politycznych, mianowicie
czynniki prowadzące do integracji bądź dezintegracji
systemów społeczno-politycznych, analizując te zjawiska z
perspektywy krajowej jak i międzynarodowej. Treści te są
obecne także w programie stosunków międzynarodowych,
gdzie są one badane z punktu widzenia relacji
międzynarodowych.
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Możliwości zatrudnienia

Wymagania wstępne

Zasady rekrutacji

Specyfika stosunków międzynarodowych, w porównaniu z
wzmiankowanymi kierunkami, polega na
wielowymiarowym podejściu do zjawisk politycznych,
które są analizowane na poziomie krajowym, regionalnym
oraz w skali globalnej. Inny jest także katalog podmiotów,
które są przedmiotem badań. Inaczej niż politologia, która
kładzie nacisk przede wszystkim na aspekt instytucjonalny
zjawisk politycznych oraz poddaje analizie sferę
polityczną i procesy społeczno-polityczne, stosunki
międzynarodowe eksponują perspektywę
międzynarodową zjawisk politycznych, gospodarczych i
kulturalnych. Z kolei w odróżnieniu od bezpieczeństwa
narodowego, które bada zjawiska i procesy polityczne,
gospodarcze i kulturowe w kontekście ewentualnych
zagrożeń dla bezpieczeństwa krajowego i
międzynarodowego, stosunki międzynarodowe poddają
analizie sytuację międzynarodową w szerszym kontekście,
biorąc pod uwagę rozmaite formy kooperacji podmiotów
międzynarodowych i zwracając uwagę na
wielowymiarowość relacji międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe wykorzystują doświadczenia
badań politologicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa
narodowego, przedstawiając te zagadnienia jako jedne z
możliwych do wykorzystania w studiach nad stosunkami
międzynarodowymi.
Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest
przygotowany do pracy : na stanowisku analityka i
specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej
i samorządowej, w organizacjach i instytucjach
międzynarodowych i krajowych współpracujących z
zagranicą, pozarządowych instytutach i organizacjach
zajmujących się analizą sytuacji międzynarodowej, w
skali globalnej bądź regionalnej, oraz w
przedsiębiorstwach działających na rynkach
międzynarodowych.
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające
świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za
równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.
Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie
kolejności rejestracji wyznaczanych datą i godziną
wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się”, zgodnie
z harmonogramem rejestracji na studia.
Wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na
studia I stopnia znajdują się na stronie internetowej
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania
kwalifikacji
Część programu kształcenia realizowana w
postaci zajęć dydaktycznych wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów
Łączna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów

184
S = 0,94, co oznacza, że 94% programu kształcenia
realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów.
172
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Łączna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i
profilu kształcenia
Łączna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i
projektowych
Minimalna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać realizując moduły kształcenia
oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub
na innym kierunku studiów
Minimalna liczba punktów ECTS, którą student
musi uzyskać na zajęciach z wychowania
fizycznego

42

4

8

0

Liczba semestrów

6 semestrów

Opis zakładanych efektów kształcenia

Zob. załącznik nr 2.

Plan studiów

Zob. załącznik nr 3.

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia
uwzględniające metody weryfikacji efektów
kształcenia osiąganych przez studentów

Zob. załącznik nr 4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk w
przypadku, gdy program kształcenia przewiduje
praktyki

Wymogi związane z ukończeniem studiów
(praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne)

Student zobowiązany jest do odbycia praktyk w wymiarze
120 godz. (trzy tygodnie). Praktykę może rozpocząć
student po ukończeniu III semestru studiów. Do
ukończenia VI semestru studiów student zobowiązany jest
do rozliczenia odbytej praktyki poprzez złożenie
wymaganych dokumentów Pełnomocnikowi Dyrektora
INPiSM ds Praktyk. Praktyki studenckie mogą być
realizowane w kraju i za granicą. Realizacja praktyk
powinna odbywać się w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych, choć dopuszcza się możliwość odbywania
praktyk w trakcie trwania roku akademickiego, pod
warunkiem realizacji innych obowiązków wynikających z
realizacji programu studiów. Student dokonuje wyboru
miejsca odbycia praktyki spośród proponowanych
instytucji / organizacji przez Uczelnię lub wybranych
samodzielnie, które wyrażą zgodę na przyjęcie go na
praktykę. W trakcie praktyki student realizuje zadania
zgodne z wymogami danej instytucji i planem praktyk.
Nadzór nad praktykami sprawuje Pełnomocnik Dyrektora
INPiSM ds Praktyk powołany przez Radę INPiSM UJ.
Podstawą zaliczenia praktyki jest przedstawione przez
studenta zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu
praktyki wystawione przez jednostkę organizacyjną, w
której student realizował praktykę. Student nie otrzymuje
wynagrodzenia z tytułu odbywanych praktyk. Za odbycie
praktyk student otrzymuje 4 punkty ECTS.
Studia kończą się napisaniem i obroną pracy licencjackiej.
Na ocenę końcową na dyplomie składają się następujące
elementy: ocena pracy licencjackiej, która stanowi 3/8
oceny końcowej, ocena z obrony pracy licencjackiej
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Inne dokumenty

(egzaminu), która stanowi 1/8 oceny końcowej oraz
średnia ważona z całego toku studiów I stopnia, która
stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.
Egzamin licencjacki obejmuje dwa pytania odnoszące się
do pracy licencjackiej oraz jedno zagadnienie losowane z
listy 30 zagadnień licencjackich dla kierunku stosunki
międzynarodowe przyjętej przez Radę INPiSM w roku
akademickim poprzedzającym obronę pracy licencjackiej.
Podczas seminarium licencjackiego realizowane są treści z
zakresu ochrony własności intelektualnej
Wymogiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu z
języka obcego co najmniej na poziomie B2.
a. INPiSM posiada podpisane umowy w ramach programu
Sokrates-Erasmus oraz umowę o wymianie studentów z
Uniwersytetem w Lumsa. Studenci kierunku stosunki
międzynarodowe korzystają nadto z
ogólnouniwersyteckiej oferty stypendialnej Uniwersytetu
w Zagrzebiu oraz innych światowych ośrodków
akademickich. Nabyte doświadczenia w ramach
organizacji procesu wymiany studentów są
wykorzystywane w kształtowaniu programu studiów i w
procesie dydaktycznym. Nawiązane przez władze Instytutu
oraz pracowników naukowo-dydaktycznych kontakty
zagraniczne oraz liczne staże naukowo-dydaktyczne
pozwalają na urozmaicanie oferty dydaktycznej poprzez
uruchamianie nowych specjalności i modułów
fakultatywnych. Implementowane wzorce zaczerpnięte z
międzynarodowych ośrodków akademickich każdorazowo
spotykają się z żywym zainteresowanie ze strony
studentów. Doświadczenia uniwersytetów państw
członkowskich UE pozwalają na zapoznanie i wdrożenie
zmian związanych z systemem bolońskim.
Pełna dokumentacja na temat wykorzystania wzorców
międzynarodowych znajduje się w INPiSM UJ.
c. Program studiów umożliwia studentowi wybór
modułów kształcenia w wymiarze 39%, na co składa się:
- na I roku studiów, możliwość wyboru modułów
fakultatywnych w wymiarze 19 punktów ECTS
- na II roku studiów, możliwość wyboru modułów
fakultatywnych w wymiarze 15 punktów ECTS oraz
wyboru języka obcego w wymiarze 4 punktów ECTS
- na III roku, możliwość wyboru modułów fakultatywnych
w wymiarze 16 punktów ECTS oraz wyboru języka
obcego w wymiarze 4 punktów ECTS, wyboru
seminarium dyplomowego w wymiarze 10 punktów
ECTS, wyboru miejsca odbywania praktyk studenckich w
wymiarze 4 punktów ECTS
Łącznie moduły do wyboru odpowiadają 72 punktom
ECTS.
d. Interesariusze:
W przygotowaniu i realizacji programu studiów udział
biorą praktycy i eksperci spoza Uniwersytetu, co nadaje
walor praktycznego charakteru realizowanych zajęć oraz
umożliwia nabycie praktycznych umiejętności przez
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studenta.
Pełna dokumentacja na temat współdziałania z
interesariuszami zewnętrznymi wraz z ich listą znajduje
się w INPiSM UJ.
Matryca efektów kształcenia dla programu
kształcenia na określonym poziomie i profilu
kształcenia

Zob. załącznik nr 5
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