EFEKTY UCZENIA SIĘ
dla kierunku europeistyka
studia pierwszego stopnia – profil praktyczny
Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, ekonomia i
finanse, językoznawstwo, informatyka, nauki o zarządzaniu i jakości, historia
wskazanie dyscypliny wiodącej: nauki prawne
Symbol opisu
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK w zakresie:
nauk prawnych
P6S_WG

OPIS CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA PRK

Symbol efektu
kierunkowego

WIEDZA: absolwent zna i rozumie:
Zakres i głębia / kompletność perspektywy poznawczej i KP6_WG1
zależności
w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone KP6_WG2
zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących
podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy
szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku KP6_WG3
studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne
tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

KP6_WG4

KP6_WG5

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

ma podstawową wiedzę interdyscyplinarną z zakresu
europeistyki i jej miejsca w systemie nauk i relacjach
względem innych nauk
podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom
prawnym, politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o
kulturze, dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji
oraz właściwych im więzi społecznych
typowe struktury i instytucje Unii Europejskiej, Rady Europy
oraz innych organizacji międzynarodowych jak również
organy administracji rządowej i samorządowej zajmujące się
różnymi formami współpracy w Europie, w szczególności o
ich istotne elementy oraz procesy dokonujące się w tym
zakresie; zna wybrane struktury i instytucje w tej materii oraz
o ich historyczną ewolucję i ma poglądy na ten temat
przyczyny i rozwój integracji europejskiej, jej mechanizmy,
znaczenie i efekty oraz wpływ na rozwój instytucji i struktur
prawnych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych
w podstawowym zakresie system prawa międzynarodowego
publicznego i prawa Unii Europejskiej, ich źródła, wybrane
instytucje i mechanizmy w tym ma 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

KP6_WG6

KP6_WG7

KP6_WG8

KP6_WG9

KP6_WG10

P6S_WK

kontekst / uwarunkowania, skutki
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

KP6_WK1

podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego
podstawowe zasady
przedsiębiorczości
P6S_UW

tworzenia

wykorzystanie wiedzy
wykonywane zadania

/

i

rozwoju

różnych

KP6_WK2
KP6_WK3

form

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:
rozwiązywane problemy i KP6_UW1

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni przewidywanych przez:
- właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących,

KP6_UW2

KP6_UW3

poglądy w tej materii
ma podstawową wiedzę w zakresie nauki o polityce a także
nauki o państwie, zna zasady leżące u podstaw typowych
systemów politycznych współczesnych państw; zna
podstawowe zasady, instytucje i mechanizmy ustrojowe
państw europejskich, procesy ich rozwoju oraz aktualne
poglądy w tej materii
zna współczesne stosunki społeczne, kulturowe, wyznaniowe i
etniczne, zna ich prawno-polityczne oraz cywilizacyjne
podłoże i uwarunkowania
ma wiedzę w zakresie statusu jednostki we współczesnym
świecie, zna jej prawa oraz rolę jako twórcy systemów
prawnych, ekonomicznych czy politycznych
metody pozyskiwania danych ekonomicznych, zna metody i
narzędzia analizy i interpretacji tekstów prawnych ze
szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji oraz
organizacji społecznych lub gospodarczych
w podstawowym zakresie problematykę zatrudnienia
pracowników w świetle europejskiego oraz krajowego prawa
pracy, zna prawa i obowiązki stron stosunku pracy
podstawowe pojęcia, wybrane instytucje i mechanizmy
właściwe ekonomii oraz europejskiej integracji gospodarczej,
zna procesy ich rozwoju i postrzega je w kontekście prawnym
i politycznym
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
ogólne zasady tworzenia i prowadzenia indywidualnej
przedsiębiorczości zakorzenione w znajomości odpowiednich
reguł prawnych i ekonomicznych
w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie
podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury
praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej
w sposób prawidłowy aplikować zdobytą wiedzę w zakresie
podstaw ekonomii do rozwiązywania problemów
praktycznych, również w wymiarze działalności zawodowej
efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane

dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji,
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać
problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności
zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku
studiów o profilu praktycznym

KP6_UW4

KP6_UW5

KP6_UW6

KP6_UW7

KP6_UW8
KP6_UW9

P6S_UK

komunikowanie się / odbieranie i tworzenie wypowiedzi,
upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i
posługiwanie się językiem obcym
komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii

KP6_UK1

brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i
stanowiska oraz dyskutować o nich

KP6_UK2

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KP6_UK3

ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy
wybranych zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej,
ekonomicznej oraz kulturowej, w tym z wykorzystaniem
technologii informacyjnych
prawidłowo ocenić przebieg wybranych procesów
politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega
ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i
zewnętrzne uwarunkowania
w oparciu o zdobytą wiedzę identyfikować potencjalne
możliwości rozwiązywania problemów natury prawnej,
ekonomicznej, politycznej czy kulturowej i proponować
sposoby ich rozwiązania
prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów
prawnych, politycznych, ekonomicznych i zjawisk
społecznych
samodzielnie formułować oceny i wnioski odnośnie
wybranych zjawisk kulturowych, potrafi je właściwie
interpretować oraz dostrzega ich powiązania ze sferą prawa,
polityki i gospodarki
rozumie i potrafi właściwie interpretować aktualne zjawiska
społeczne w wymiarze międzynarodowym i krajowym
wykorzystać zdobytą wiedzę do skutecznego przeprowadzenia
podstawowych czynności jednostki związanych z
funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE (podejmowanie
zatrudnienia, prowadzenie działalności gospodarczej)
w ramach zdobytej wiedzy, analizować, komentować i
interpretować konkretne procesy i specyficzne zjawiska
społeczne dla danego kierunku studiów osadzając je w
kontekście prawnym, politycznym, ekonomicznym czy
kulturowym; potrafi prognozować ich dalszy rozwój
przygotować typowe prace pisemne oraz wystąpienia ustne
dotyczące zagadnień związanych z europeistyką, z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także
różnych źródeł
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

P6S_UO

P6S_UU

P6S_KK

P6S_KO

organizacja pracy / planowanie i praca zespołowa
planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne
role

odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych KP6_UO2
przez siebie lub innych zadania
(także o charakterze interdyscyplinarnym)
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
uczenie się / planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych KP6_UU1
osób
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie
KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:
uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
oceny / krytyczne podejście
KP6_KK1
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
odpowiedzialność / wypełnianie zobowiązań społecznych i
działanie na rzecz interesu publicznego
wypełnianie zobowiązań społecznych, współorganizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego
inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

P6S_KR

KP6_UO1

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
rola zawodowa / niezależność i rozwój etosu
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od
innych
- dbałość o dorobek i tradycje zawodu

KP6_KO1

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

KP6_KO2

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KP6_KR1

prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu

Objaśnienia oznaczeń
P6S_WG – symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK
P – profil praktyczny
A – profil ogólnoakademicki
P6 lub P7 – poziom PRK (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego
stopnia i magisterskie)
S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego
W – wiedza (kategoria opisowa)
G – głębia i zakres
K - kontekst
U – umiejętności (kategoria opisowa)
W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)
K – krytyczna ocena
O - odpowiedzialność
R – rola zawodowa

KA6_WG1 – symbol efektu kierunkowego
K – kierunkowe efekty kształcenia
A – profil kształcenia (A - ogólnoakademicki, P – praktyczny)
6 – poziom kształcenia (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego
stopnia i magisterskie)
W – wiedza (kategoria opisowa)
G – głębia i zakres
K - kontekst
U – umiejętności (kategoria opisowa)
W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)
K – krytyczna ocena
O - odpowiedzialność
R – rola zawodowa

(pieczątka i podpis dziekana)

