TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH
europeistyka – studia europejskie, drugi stopień studiów, profil ogólnoakademicki
symbole
efektów
kształcenia
na kierunku
K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

odniesienie do
obszarowych efektów
kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu studiów student …
wiedza
ma pogłębioną wiedzę o europeistyce i jej miejscu w systemie nauk
społecznych i humanistycznych
ma pogłębioną wiedzę na temat terminologii, teorii i metod stosowanych w
europeistyce
ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i politologii
ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań europeistyki z innymi
dyscyplinami
ma pogłębioną wiedzę o więziach politycznych, ekonomicznych,
społecznych i kulturowych w Europie i Europy ze światem
ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur europejskich oraz
zachodzących między nimi relacjach
ma pogłębioną wiedzę nt. zmian społecznych, ekonomicznych, kulturowych
zachodzących w Europie

K_W12

ma szczegółową wiedzę na temat najnowszych badań i ustaleń naukowych
w wybranych zagadnieniach europeistyki
zna wybrane zaawansowane metody analizy i interpretacji danych w
dziedzinie europeistyki
zna w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia opisu struktur i
procesów społecznych
ma pogłębioną wiedzę nt. społecznych i kulturowych problemów
współczesnej Europy
ma pogłębioną wiedzę o działalności Unii Europejskiej

K_W13

ma pogłębioną wiedzę nt. prawa Unii Europejskiej

K_W14

zna i rozumie prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

K_U01

umiejętności
potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania procesów i
zjawisk w Europie

K_U02

potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska z historii Europy

K_U03

potrafi prognozować złożone procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,
polityczne, prawne i ekonomiczne) dzięki znajomości metod i narzędzi
europeistyki
potrafi przeanalizować, zrozumieć i ocenić wybrany problem przy użyciu
metody naukowej

K_W09
K_W10
K_W11

K_U04

H2A_W01, S2A_W01
H2A_W02, H2A_W03,
S2A_W06
H2A_W04, S2A_W07
H2A_W05, S2A_W01
H2A_W04, S2A_W04
H2A_W04, S2A_W02
H2A_W04, S2A_W03,
S2A_W08
H2A_W06, S2A_W09
H2A_W07, S2A_W06
S2A_W06
H2A_W04, S2A_W05,
S2A_W08
H2A_W04, S2A_W05,
S2A_W08
H2A_W04, S2A_W05,
S2A_W07, S2A_W08
H2A_W08, S2A_W07,
S2A_W10
H2A_U02, S2A_U02,
S2A_U06, S2A_U08
H2A_U05, S2A_U01,
S2A_U03
H2A_U05, S2A_U04,
S2A_U06, S2A_U08
H2A_U02, H2A_U05,
S2A_U06, S2A_U08

K_U05

potrafi prawidłowo interpretować unijne przepisy prawne dotyczące
wybranych tematów

H2A_U05, S2A_U02,
S2A_U05, S2A_U06

K_U06

potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie problemu z zakresu
europeistyki

H2A_U05, S2A_U04,
S2A_U06, S2A_U07

K_U07

potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia
rozwiązania problemów
potrafi szukać, oceniać i selekcjonować materiały na wybrany temat oraz
wydawać na ich podstawie krytyczne sądy
posiada umiejętność badawcze polegające na gromadzeniu, analizie,
syntezie, konstruowaniu narzędzi badawczych, opracowaniu i prezentacji
wyników badań
potrafi wziąć udział w dyskusji wykorzystując w nich poglądy innych osób
oraz swoje własne

H2A_U02, H2A_U04,
S2A_U06
H2A_U01, H2A_U07

K_U08
K_U09

K_U10

H2A_U02, H2A_U07,
S2A_U02, S2A_U04,
S2A_U08
H2A_U06
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K_U11
K_U12

potrafi formułować krytyczne opinie o wybranych problemach europeistyki
potrafi prawidłowo przygotować pracę pisemną spełniającą standardy
akademickie z zakresu europeistyki

K_U13

potrafi przygotować wystąpienie ustne z zakresu europeistyki

K_U14

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i kierować rozwojem swoich
umiejętności

K_U15

posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym plus
(B+)

K_K01
K_K02
K_K03

kompetencje społeczne
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i aktualizowania wiedzy z
zakresu europeistyki
potrafi współpracować w grupie przyjmując w niej różne role
interesuje się kulturą europejską

H2A_U01, H2A_U07
H2A_U06, H2A_U07,
H2A_U08, H2A_U09,
S2A_U02, S2A_U06,
S2A_U07, S2A_U09
H2A_U07, H2A_U08,
H2A_U10, S2A_U06,
S2A_U10
H2A_U03, S2A_U06
H2A_U11, S2A_U11

H2A_K01, S2A_K01,
S2A_K06
H2A_K02, S2A_K02
H2A_K05, H2A_K06
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