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EFEKTY KSZTAŁCENIA
dla kierunku Europeistyka

studia pierwszego stopnia – profil praktyczny

Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem 
i uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki oraz dyscyplin ze wskazaniem dyscypliny wiodącej
Kierunek europeistyka wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych 
w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365).
Studentom zaproponowanie są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
właściwych dla dziedzin nauki takich jak: historia, prawo, administracja, politologia, ekonomia.

Objaśnienia oznaczeń (niepotrzebne usunąć):
K (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla kierunku
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
A lub P – określenie profilu (A – ogólnoakademicki, P – praktyczny)
S1P (S2P) – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego 
stopnia (drugiego stopnia)
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu Kształcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
europeistyka absolwent:

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia 
w obszarze 
kształcenia 
w zakresie 

nauk 
społecznych

WIEDZA

K_W01
ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu europeistyki i jej 
miejsca w systemie nauk i relacjach względem innych nauk

S1P_W01

K_W02

zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym, 
politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze i filozofii, 
dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im 
więzi społecznych

S1P _W04
S1P _W07

K_W03

ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej, 
Rady Europy oraz innych organizacji międzynarodowych jak również o 
organach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się różnymi 
formami współpracy w Europie, w szczególności o ich istotnych 
elementach oraz o procesach dokonujących się w tym zakresie; ma wiedzę 
na temat struktur i instytucji w tej materii oraz o ich historycznej ewolucji 
i poglądach na ten temat

S1P _W02
S1P _W08
S1P _W09

K_W04

ma podstawową wiedzę o przyczynach i rozwoju integracji europejskiej, 
jej mechanizmach, znaczeniu i efektach oraz wpływie na rozwój instytucji 
i struktur prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych w 
Europie i na świecie

S1P _W03
S1P _W08



K_W05

ma podstawową wiedzę w zakresie systemu prawa międzynarodowego 
publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródeł, podstawowych 
instytucji i mechanizmów w tym wiedzę dotyczącą sposobów tworzenia 
prawa międzynarodowego i unijnego oraz ich wpływu na sytuację państw 
i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem 
międzynarodowym publicznym, prawem UE i prawem krajowym; zna 
wiodące poglądy w tej materii

S1P _W03
S1P _W05
S1P _W07
S1P _W09

K_W06

ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o polityce a także nauki o 
państwie, zna zasady leżące u podstaw systemów politycznych 
współczesnych państw; zna podstawowe zasady, instytucje i mechanizmy 
ustrojowe państw europejskich, procesy ich rozwoju oraz aktualne 
poglądy w tej materii

S1P _W02
S1P _W07
S1P _W08
S1P _W09

K_W07
dysponuje podstawową wiedzą w zakresie współczesnych stosunków 
społecznych, kulturowych, wyznaniowych i etnicznych, zna ich prawno
-polityczne oraz cywilizacyjne i filozoficzne podłoże i uwarunkowania

S1P _W03
S1P _W04
S1P _W05

K_W08
zna podstawowe pojęcia, instytucje i mechanizmy właściwe ekonomii 
oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i 
postrzega je w kontekście prawnym i politycznym

S1P _W02
S1P _W03
S1P _W08
S1P _W11

K_W09

ma podstawową wiedzę w zakresie statusu jednostki we współczesnym 
świecie, zna jej prawa oraz rolę jako twórcy systemów prawnych, 
ekonomicznych czy politycznych z uwzględnieniem aspektów 
kulturowych i filozoficznych

S1P _W05
S1P _W07

K_W10
zna metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna metody i narzędzia 
analizy i interpretacji tekstów prawnych

S1P _W06

K_W11
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego

S1P _W10

K_W12
ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia 
indywidualnej przedsiębiorczości zakorzenioną w znajomości 
odpowiednich reguł prawnych i ekonomicznych

S1P _W11

K_W13
ma podstawową wiedzę w zakresie problematyki zatrudnienia 
pracowników w świetle europejskiego oraz polskiego prawa pracy, zna 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy

S1P _W02
S1P _W08
S1P _W09

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01
potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie 
podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również 
w wymiarze działalności zawodowej

S1P _U02
S1P _U05
S1P _U06
S1P _U07

K_U02
potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobytą wiedzę w zakresie 
podstaw ekonomii do rozwiązywania problemów praktycznych, również 
w wymiarze działalności zawodowej

S1P _U02
S1P _U05
S1P _U06
S1P _U07

K_U03

potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane 
ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy określonych 
zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz w 
innych obszarach ludzkiej aktywności

S1P _U02
S1P _U03

K_U04
potrafi prawidłowo ocenić przebieg określonych procesów politycznych 
i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty 
i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania

S1P _U01
S1P _U03
S1P _U08



K_U05
w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi identyfikować potencjalne możliwości 
rozwiązywania problemów natury prawnej, ekonomicznej, politycznej czy 
kulturowej i proponować sposoby ich rozwiązania

S1P _U05
S1P _U06
S1P _U07

K_U06
potrafi formułować wnioski co do możliwych perspektyw rozwoju 
określonych procesów prawnych, politycznych i ekonomicznych, 
dostrzega ich uwarunkowania

S1P _U04

K_U07
potrafi samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie aktualnych 
zjawisk kulturowych, potrafi je właściwie interpretować oraz dostrzega 
ich powiązania ze sferą prawa, polityki i gospodarki

S1P _U01
S1P _U03

K_U08
rozumie i potrafi właściwie interpretować aktualne zjawiska cywilizacyjne 
w wymiarze międzynarodowym i krajowym oraz formułować w tej mierze 
własne wnioski

S1P _U01
S1P _U08

K_U09

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego przeprowadzenia 
podstawowych czynności jednostki związanych z funkcjonowaniem rynku 
wewnętrznego UE (podejmowanie zatrudnienia, prowadzenie działalności 
gospodarczej)

S1P _U05
S1P _U06
S1P _U07

K_U10

potrafi, w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i 
interpretować aktualne procesy i zjawiska społeczne osadzając je w 
kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy kulturowym; 
potrafi prognozować ich dalszy rozwój

S1P _U01
S1P _U04
S1P _U08

K_U11

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz 
przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień związanych 
z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a 
także różnych źródeł

S1P _U09
S1P _U10

K_U12

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla europeistyki, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego

S1P _U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie S1P _K01
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role S1P _K02

K_K03
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania

S1P _K03

K_K04
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu

S1P _K04

K_K05
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych 
(politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty 
prawne, ekonomiczne i polityczne

S1P _K05

K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności S1P _K06
K_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1P _K07

………………………………………….
(pieczątka i podpis Dziekana)


