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Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Prawa i Administracji 

Kierunek studiów: Europeistyka 

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

kierunku Europeistyka 

absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

Odniesienie dla 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk 

społecznych i prawnych oraz ich znaczeniu dla 

prawidłowego przebiegu procesu integracji w Europie; 

rozumie istotę integracji europejskiej w perspektywie 

interdyscyplinarnej, w tym zwłaszcza historycznej, 

geograficznej, filozoficznej, socjologicznej, prawnej 

oraz ekonomicznej; 

S1A_W01 

K_W02 

ma podstawową wiedzę o ponadnarodowych, 

międzyrządowych oraz innych instytucjach 

międzynarodowych, politykach i praktykach 

realizowanych w Europie;  zna ich organizację 

wewnętrzną oraz sposób regulacji prawnej w aspekcie 

ewolucyjnym; 

S1A_W02 

K_W03 

ma podstawową wiedzę o stosunkach społeczno-

prawnych zachodzących pomiędzy różnymi 

podmiotami w skali krajowej i międzynarodowej; 

rozumie specyfikę relacji podmiotowych w 

płaszczyźnie ponadnarodowej;  

S1A_W03 

K_W04 

zna podstawową terminologię poszczególnych 

dyscyplin naukowych niezbędnych dla prowadzenia 

analizy interdyscyplinarnej zjawisk towarzyszących 

procesowi integracji europejskiej, a także ma wiedzę 

dotyczącą metod interpretacji problemów społeczno-

prawnych związanych z tym procesem; 

 S1A_W04 

K_W05 

ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie 

indywidualnym oraz jako członku wspólnoty; rozumie 

zasady nawiązywania, kształtowania, zmiany i 

rozwiązywania różnych relacji podmiotowych, w tym 

zwłaszcza z zakresu krajowej i międzynarodowej 

ochrony praw i wolności jednostki; 

S1A_W05 

K_W06 

zna podstawowe techniki i narzędzia informatyczne 

pozyskiwania danych o zjawiskach poprzedzających, 

towarzyszących i wynikających z procesu integracji 

S1A_W06 
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ponadnarodowej; posiada wiedzę w zakresie 

prawidłowej systematyzacji, analizy i syntezy 

zgromadzonych informacji; 

K_W07 

ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania oraz 

prowadzenia badań i analiz dotyczących  

funkcjonowania instytucji i organów europejskich, 

badania transnarodowych procesów w zakresie, w 

jakim wywierają one wpływ na społeczeństwa 

europejskie, a w szczególności o występujących w tej 

sferze problemach, metodach i narzędziach 

badawczych; 

S1A_W06 

K_W08 

ma wiedzę o normach prawnych dotyczących 

organizacji, instytucji i organów szczebla krajowego i 

międzynarodowego oraz o zasadach deontologicznych 

funkcjonujących w tym obszarze; 

S1A_W07 

K_W09 

ma wiedzę o procesach zmian regulacji prawnych 

dotyczących struktur i funkcjonowania organizacji, 

instytucji i organów realizujących proces integracji 

europejskiej oraz o przyczynach, przebiegu i 

konsekwencjach tych zmian; 

S1A_W08 

K_W10 

ma podstawową wiedzę porównawczą w zakresie 

historycznego, politycznego, gospodarczego, 

prawnego, społecznego, intelektualnego i kulturalnego 

rozwoju społeczeństw europejskich oraz o  teoriach 

dotyczących struktury i funkcjonowania organizacji, 

instytucji i organów europejskich w ujęciu 

ewolucyjnym; 

S1A_W09 

K_W11 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony praw autorskich w ujęciu krajowym oraz 

międzynarodowym; 

S1A_W10 

K_W12 

zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej aktywności zawodowej wykorzystującej 

wiedzę interdyscyplinarną oraz ma elementarną 

wiedzę na temat planowania drogi własnego rozwoju 

w organizacjach, instytucjach i organach europejskich, 

odpowiednich instytucjach publicznych i społeczno-

politycznych szczebla krajowego, a także w formie 

indywidualnej działalności gospodarczej oraz 

usługowej (np. prowadzenia usług doradczych w 

zakresie projektów europejskich, pisania petycji i 

innych pism adresowanych do instytucji europejskich); 

S1A_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi prawidłowo interpretować różnorodne zjawiska 

społeczne w zakresie procesów integracyjnych 

zachodzących w skali ponadnarodowej; 

S1A_U01 

K_U02 
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną 

oraz pozyskiwać informacje o obowiązujących 
S1A_U02 
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regulacjach prawnych, orzecznictwie  oraz  poglądach  

przydatnych do analizowania problemów  z zakresu 

dotychczasowych efektów integracji europejskiej oraz 

perspektyw jej rozwoju doświadczanych w 

społeczeństwach jednoczącej się Europy; 

K_U03 

potrafi właściwie analizować sposób załatwiania 

konkretnych spraw związanych z integracją europejską 

w zakresie dotychczasowych jej efektów oraz 

perspektyw rozwoju, zarówno w płaszczyźnie 

krajowej, jak i międzynarodowej; jest w stanie 

wykorzystać różne rodzaje wiedzy naukowej; 

S1A_U03 

K_U04 

potrafi ogólnie prognozować przebieg pogłębiania 

procesów integracyjnych oraz ich skutków w 

płaszczyźnie krajowej z wszechstronnym 

wykorzystaniem wiedzy interdyscyplinarnej; 

S1A_U04 

K_U05 

prawidłowo stosuje odpowiednie przepisy prawne oraz 

inne regulacje normatywne w celu zaproponowania 

sposobu konkretnych problemów wynikających z 

procesu integracji europejskiej; 

S1A_U05 

K_U06 

wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania 

rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy 

zawodowej z wykorzystaniem technik mediacji i 

negocjacji; 

S1A_U06 

K_U07 
analizuje stany faktyczne i prawne konkretnych  spraw 

oraz proponuje w tym zakresie możliwe rozwiązania; 
S1A_U07 

K_U08 

posiada umiejętność rozumienia i krytycznego 

analizowania zjawisk społecznych powodowanych 

funkcjonowaniem instytucji i organów Unii 

Europejskiej oraz odpowiednich  instytucji 

publicznych i społeczno-politycznych szczebla 

krajowego; 

S1A_U08 

K_U09 

posiada umiejętność przygotowania typowych 

dokumentów prawnych i pism procesowych w języku 

polskim oraz w języku obcym, takich jak np. wnioski, 

podania, skargi, odwołania i umowy; 

S1A_U09 

K_U10 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych 

w języku polskim i języku obcym, takich jak np. 

referaty, przemówienia, interpelacje, wnioski, 

prezentacje multimedialne, wystąpienia wyborcze, 

sesyjne oraz w środkach masowego przekazu; 

S1A_U10 

K_U11 

ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

społecznych zgodne z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego; 

S1A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
S1A_K01 
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zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 

kształcenia; 

K_K02 

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa: 

a) jako lider, albo aktywny członek zespołu w 

urzędach organów administracji rządowej i 

samorządowej oraz krajowych instytucjach 

społeczno-gospodarczych i politycznych 

zajmujących się np. sprawami obywatelstwa, 

cudzoziemców, zabezpieczenia społecznego, 

pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy 

europejskich, podatków, ceł i innych 

należności publicznoprawnych w skali 

ponadnarodowej, 

b) jako lider, albo aktywny członek zespołu w 

odpowiednich europejskich instytucjach i 

organach; 

jest zdolny do samodzielnego prowadzenia 

działalności gospodarczo-usługowej; jest zdolny do 

komunikowania się z osobami będącymi i 

niebędącymi specjalistami w zakresie problematyki 

integracyjnej w skali ponadnarodowej; 

S1A_K02 

K_K03 

potrafi zorganizować swoje stanowisko pracy, 

właściwie przygotowuje się do pracy, odpowiednio ją 

planując i wykonując samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi; 

S1A_K03 

K_K04 

dostrzega i identyfikuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z wykonywaniem zawodu i 

poszukuje optymalnych rozwiązań zgodnych z 

prawem i zasadami etyki zawodowej; 

S1A_K04 

K_K05 
współdziała w przygotowaniu projektów społecznych 

o wymiarze europejskim; 
S1A_K05 

K_K06 

potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, aby w 

sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową 

(samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, 

studia drugiego stopnia); 

S1A_K06 

K_K07 

potrafi myśleć i działać w sposób innowacyjny, będąc 

przygotowanym do podejmowania wyzwań 

zawodowych. 

S1A_K07 

 


