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Stosunki i prawo międzynarodowe II st  (studia stacjonarne) 
 

1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Udział % 

Dziedzina nauk społecznych 
nauki prawne 68 

nauki o polityce i administracji 32 

 
 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 
określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyki drugiego 
stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust.3 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 
Celem kształcenia na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe (profil  ogólnoakademicki) jest 

przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w służbie zagranicznej, służbie cywilnej, 

administracji państwowej, administracji unijnej oraz administracji organizacji międzynarodowych, 

a także w ramach korporacji transnarodowych. Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe 

realizowany ma być program koncentrujący się przede wszystkim na zagadnieniach prawnych 

związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Na skutek połączenia nauk prawnych 

i politologicznych, z przewagą nauk o prawie powstaje szczególny, specyficzny i unikalny kierunek; 

inspiracją dla takiego połączenia nauk prawny i politologicznych były programy wiodących 

zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowych.  

 

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe będzie należał do grona wysoko wykwalifikowanej 

kadry przygotowanej do pracy w  różnego rodzaju instytucjach państwowych albo prywatnych 

funkcjonujących w otoczeniu międzynarodowym. Wykształcenie przyszłej kadry pracowników 

służby zagranicznej, pracowników urzędów państwowych, kadry globalnych korporacji, a także 

przygotowanie przyszłych  przedsiębiorców posiadających szeroką wiedzę  z zakresu prawnych 

i politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, funkcjonowania w otoczeniu 

międzynarodowym pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno‐gospodarcze w tym zakresie. 

Na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe działają dwa moduły: „Służba zagraniczna 

i  organizacje międzynarodowe” oraz „Korporacje transnarodowe”.  

 

Absolwent może podjąć pracę w administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej, 

w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (ścieżka kariery w sektorze publicznym), oraz 

w przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową (ścieżka 

kariery w sektorze prywatnym). Absolwent po  ukończeniu  2‐letnich  studiów magisterskich będzie 

przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty w publicznym albo prywatnym aparacie 

administracyjnym. 

W toku studiów absolwent zdobędzie szeroką wiedzę o prawie międzynarodowym oraz 

politycznych aspektach kształtowania się stosunków międzynarodowych, w tym gospodarczych. 

 



 

 

Symbol 

efektu na 

kierunku 

Efekt uczenia się dla absolwenta 

Odniesienie 

do efektów 

uczenia się 

na 

poziomie 

7 PRK 

wiedza:  absolwent zna i rozumie … 

SPM2_W01 

w pogłębiony sposób teorie prawne opisujące relacje międzynarodowe 

między państwami, między państwami a organizacjami 

międzynarodowymi, między organizacjami międzynarodowymi, 

złożone uwarunkowania stosowania prawa międzynarodowego i 

aksjologiczny kontekst  prawa międzynarodowego 

P7U_W 

SPM2_W02 

w pogłębionym stopniu poszczególne gałęzie prawa 

międzynarodowego, odpowiednio prawa gospodarczego, praw 

człowieka, cudzoziemców, ochrony środowiska, dyplomatycznego 

i konsularnego, a także  prawa Unii Europejskiej oraz prawa obcego. 

P7S_WG 

SPM2_W03 

prawne uwarunkowania pracy jako dyplomata, konsul, urzędnik służby 

zagranicznej, pracownik organizacji transnarodowej, pracownik 

korporacji transnarodowej  

P7S_WK 

SPM2_W04 

w pogłębiony sposób teorie politologiczne opisujące stosunki 

międzynarodowe, politologiczne relacje pomiędzy państwami 

i organizacjami międzynarodowymi, uwarunkowania aksjologiczny  

społeczności międzynarodowej 

P7U_W 

SPM2_W05 

w pogłębionym stopniu politologiczne aspekty funkcjonowania 

społeczności międzynarodowej jako całości oraz jej poszczególnych 

regionów 

P7S_WG 

SPM2_W06 
politologiczne uwarunkowania pracy jako dyplomata, konsul, urzędnik 

służby zagranicznej, pracownik korporacji transnarodowej  
P7S_WK 

SPM2_W07 metodologię badań prawnych P7S_WG 

SPM2_W08 

zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 

P7S_WK 

umiejętności: absolwent potrafi ... 

SPM2_U01 

wykorzystując zdobytą wiedzę prawniczą innowacyjnie wykonywać 

zadania,  formułować i rozwiązywać nietypowe problemy prawne 

związane z prawem międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej 

w nieprzewidywalnych warunkach przez właściwy dobór argumentacji 

prawniczej, sięganie do właściwych aktów normatywnych, w tym 

wykorzystanie zaawansowanych technik informacyjno‐

P7U_UW  



 

 

komunikacyjnych; formułować i badać proste hipotezy dotyczące 

prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej 

SPM2_U02 

wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego i 

prawa Unii Europejskiej dla wykonywania zadań typowych dla pracy 

dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika 

organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej  

P7S_UW  

SPM2_U03 

komunikować się na tematy specjalistyczne związane z prawem  

międzynarodowym oraz prawem Unii Europejskiej ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców,  prowadzić debatę związana z prawem 

międzynarodowym lub prawem Unii Europejskiej przy użyciu 

specjalistycznej prawniczej terminologii; 

P7S_UK 

SPM2_U04 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu 

prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej przez  

całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie . 

P7S_UU 

SPM2_U05 
kierować pracą zespołu prawnego współdziałać z innymi osobami w 

jego ramach  
P7S_UO 

SPM2_U06 

wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków  

międzynarodowych, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz 

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 

przez właściwy politologiczny wywód argumentacyjny, w tym 

zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych; formułować 

i badać proste hipotezy dotyczące politologicznych aspektów 

stosunków międzynarodowych (teorii stosunków międzynarodowych, 

globalizacji, regionalizacji) 

P7S_UW  

SPM2_U07 

wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu politologicznych aspektów 

stosunków międzynarodowych dla wykonywania zadań typowych dla 

pracy dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika 

organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej  

P7S_UW 

SPM2_U8 

komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z 

zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami 

odbiorców prowadzić debatę wraz z użyciem politologicznej  

terminologii dotyczącej stosunków międzynarodowych 

P7S_UK 

kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do ... 

SPM2_K01 

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w 

prawniczym środowisku pracy i poza nim ; samodzielnego 

podejmowania  decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań 

zespołów, którymi kieruje,  i organizacji, w których uczestniczy, 

przyjmowania odpowiedzialności za skutki  tych działań. 

P7U_K 

SPM2_K02 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu prawa 

międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej i odbieranych treści, 

uznawania  znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych 

P7S_KK  



 

 

problemów poznawczych  i praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów prawnych w przypadku  trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu prawnego. 

SPM2_K03 

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania 

działalności na rzecz  środowiska prawniczego; inicjowania działań na 

rzecz interesu publicznego  myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy.  

P7S_KO 

SPM2_K04 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych dyplomaty, konsula, 

urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji 

międzynarodowych, pracownika korporacji transnarodowych, w tym:  

− przestrzegania zasad prawniczej, urzędniczej, handlowej etyki 

zawodowej i wymagania tego od innych.  

P7S_KR 

SPM2_K05 

kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w 

środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego 

podmiotów  międzynarodowych i poza nim; samodzielnego 

podejmowania decyzji,  krytycznej oceny działań własnych, działań 

zespołów, którymi kieruje,  i organizacji, w których uczestniczy, 

przyjmowania odpowiedzialności za skutki  tych działań 

P7U_K 

SPM2_K06 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania 

znaczenia  wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych 

poznawczych  i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w 

przypadku trudności  z samodzielnym rozwiązaniem problemu.  

P7S_KK  

SPM2_K07 

wypełniania zobowiązań społeczny w przypadku pracy w służbie 

zagranicznej, organizacji międzynarodowej, korporacji 

transnarodowej, współorganizowania działalności na rzecz  środowiska 

dyplomatycznego, administracyjnego, pracowniczego , inicjowania 

działań na rzecz interesu publicznego  myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy.  

P7S_KO 

  



 

 

3. 1. Program studiów 

Ogólne informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0413 

Liczba semestrów 4 

Profil  ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 975 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 108 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 
56 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać  w  ramach zajęć z zakresu 

nauki języków obcych 
4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do wyboru 40 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć związanych 

z prowadzoną w uczelni działalnością naukową  
82 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 

zawodowych 
nie dotyczy 

Liczba punktów ECT, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny 

nauk humanistycznych 
5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów 

Złożenie pracy 

dyplomowej oraz 

egzamin dyplomowy 

Opis realizacji programu 

W toku studiów studenci realizują: 

1. przedmioty obligatoryjne; 

2. zajęcia do wyboru przez studenta; 

3. zajęcia z zakresu nauk humanistycznych. 

 

Studenci będący cudzoziemcami uzyskują dodatkowe 6 punktów ECTS, uczęszczając na 

przedmiot Język polski akademicki dla cudzoziemców. 

 
 
  



 

 

3.2. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta 
w trakcie całego cyklu kształcenia STUDIA STACJONARNE 

 

N
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nazwa przedmiotu/moduł kształcenia 

ję
zy

k
 w

yk
ła

d
o

w
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Symbole efektów uczenia się 

(należy podać wszystkie EUS 

 jakie student uzyska po zaliczeniu 

przedmiotu) 

Forma zajęć 

(wykład, 

ćwiczenia, 

konwersatorium) 

Sposób 

weryfikacji  

efektów 

uczenia się 

(zaliczenie na 

ocenę, bez 

oceny, 

egzamin) 

Liczb
a

 g
o

d
zin

 

Liczb
a

 E
C

T
S 

  

  

  

zajęcia obligatoryjne     675 80 

1 Teoria Stosunków Międzynarodowych polski SPM2_W04; SPM2_W05; SPM2_W06 Wykład egzamin 30 4 

1 Teoria Stosunków Międzynarodowych polski 
SMP2_U06; SMP2_U07; SPM2_K05; 

SPM2_K06 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

1 Regionalizm w stosunkach międzynarodowych polski SPM2_W04; SPM2_W05; SPM2_W06 Wykład egzamin 30 4 

1 Regionalizm w stosunkach międzynarodowych polski 
SMP2_U06; SMP2_U07; SPM2_K05; 

SPM2_K06 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

1 Międzynarodowe prawo gospodarcze polski 
SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03, 

SPM2_W08 
Wykład egzamin 30 4 

1 Międzynarodowe prawo gospodarcze polski 
SMP2_U01; SMP2_U02; SPM2_K01; 

SPM2_K02 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

1 Prawo własności przemysłowej polski SPM2_W01; SPM2_W08 Wykład egzamin 30 4 

1 
Wprowadzenie do metodologii badań 

naukowych 
polski SPM2_W07 Wykład egzamin 15 4 

1 Translatorium j. angielskiego angielski SPM2_U08; SMP2_K06; SMP2_K07 translatorium 
zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

2 Prawo stosunków zagranicznych polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 



 

 

2 Prawo stosunków zagranicznych polski 
SMP2_U01; SMP2_U02; SPM2_K01; 

SPM2_K02 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

2 Prawo sporów i konfliktów międzynarodowych polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 

2 Prawo sporów i konfliktów międzynarodowych polski 
SMP2_U01; SMP2_U02; SPM2_K01; 

SPM2_K02 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

2 Aksjologia stosunków międzynarodowych polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 

2 Aksjologia stosunków międzynarodowych polski 
SMP2_U01; SMP2_U02; SPM2_K01; 

SPM2_K02 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

        łącznie na 1 roku 46 ECTS     

3 Międzynarodowe prawo handlowe polski 
SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03; 

SPM2_W08 
Wykład egzamin 30 4 

3 Filozofia i teoria prawa międzynarodowego polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 

3 Międzynarodowe prawo prywatne  polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 

3 Seminarium magisterskie polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Seminarium 
zaliczenie na 

ocenę 
30 6 

4 
Międzynarodowa ochron cudzoziemców i 

uchodźców  
polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 

4 
Międzynarodowa ochron cudzoziemców i 

uchodźców  
polski 

SMP2_U01; SMP2_U02; SPM2_K01; 

SPM2_K02 
ćwiczenia 

zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

4 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska polski SPM2_W01; SPM2_W02; SPM2_W03 Wykład egzamin 30 4 

4 Seminarium magisterskie  polski 

SPM2_W04; SPM2_W05; SPM2_W06 

albo SPM2_W01; SPM2_W02; 

SPM2_W03 

Seminarium 

zaliczenie na 

ocenę i 

złożenie pracy 

magisterskiej 

30 6 

        łącznie na 2 roku 34 ECTS     



 

 

      Zajęcia do wyboru przez studenta     300 28 

1 i 2 Język polski akademicki dla cudzoziemców język polski P7S_UK Konwersatorium 
zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

1 
Zajęcia z zakresu nauk humanistycznych 

(ogólnouniwersyteckie) 
język polski P7U_U Wykład 

zaliczenie na 

ocenę 
60 5 

2 
Translatorium (w języku francuskim, 

hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) 

niemiecki/ 

hiszpański/ 

rosyjski/ 

francuski 

SPM2_U08; SMP2_K06; SMP2_K07 translatorium 
zaliczenie na 

ocenę 
30 2 

2‐4 1 z 2 ścieżek do wyboru         210 21 

  Ścieżka korporacje transnarodowe              

2 

Blok konwersatoriów z zakresu prawa 

międzynarodowego gospodarczego i prawa 

obcego 

polski 
SPM2_U03; SPM2_U04; SPM2_U05; 

SPM2_U06; SMP2_K03; SMP2_K04 
Konwersatorium 

zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

3 
Blok konwersatoriów z zakresu prawa 

gospodarczego UE i prawa obcego 
polski 

SPM2_U03; SPM2_U04; SPM2_U05; 

SPM2_U06; SMP2_K03; SMP2_K04 
Konwersatorium 

zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

4 Blok konwersatoriów z zakresu globalizacji polski SPM2_U08; SMP2_K06; SMP2_K07 Konwersatorium 
zaliczenie na 

ocenę 
90 9 

  
Ścieżka służba zagraniczna i organizacje 
międzynarodowe 

            

2 
Blok konwersatoriów z zakresu 

międzynarodowego prawa instytucjonalnego  
polski 

SPM2_U03; SPM2_U04; SPM2_U05; 

SPM2_U06; SMP2_K03; SMP2_K04 
Konwersatorium 

zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

3 

Blok konwersatoriów z zakresu prawa 

dyplomatycznego i konsularnego oraz 

urzędniczego  

polski 
SPM2_U03; SPM2_U04; SPM2_U05; 

SPM2_U06; SMP2_K03; SMP2_K04 
Konwersatorium 

zaliczenie na 

ocenę 
60 6 

4 
Blok konwersatoriów z zakresu polityki 

międzynarodowej 
polski SPM2_U08; SMP2_K06; SMP2_K07 Konwersatorium 

zaliczenie na 

ocenę 
90 9 

 


