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TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH 
 

europeistyka – studia europejskie, pierwszy stopień studiów, profil ogólnoakademicki  

symbole 
efektów 

kształcenia 
na kierunku 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Po zakończeniu studiów student … 

 
odniesienie do obszarowych 

efektów kształcenia 

 wiedza  

K_W01 ma podstawową wiedzę o europeistyce i jej miejscu w systemie nauk 
społecznych i humanistycznych 

H1A_W01, H1A_W05, 
S1A_W01 

K_W02 ma podstawową wiedzę na temat terminologii, teorii i metod stosowanych w 
europeistyce 

H1A_W02, H1A_W03, 
H1A_W07, S1A_W06 

K_W03 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, socjologii i politologii H1A_W03, S1A_W05, 
S1A_W07 

K_W04 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi politycznych, ekonomicznych, 
społecznych i kulturowych w Europie 

H1A_W04, S1A_W03, 
S1A_W04 

K_W05 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur europejskich oraz 
zachodzących między nimi relacjach 

H1A_W04, S1A_W02 

K_W06 ma podstawową wiedzę nt. współczesnych procesów politycznych, 
społecznych, kulturowych i ekonomicznych w Europie 

S1A_W08 

K_W07 zna najważniejsze klasyczne i współczesne nurty i systemy polityczne, 
ekonomiczne, prawne, społeczne, rozumie ich historyczne i kulturowe 
uwarunkowania 

H1A_W06, S1A_W09 

K_W08 zna idee i różne koncepcje Europy oraz koncepcje i teorie integracji 
europejskiej 

H1A_W04, S1A_W09 

K_W09 zna historycznie i geograficznie zmienną pozycję Europy H1A_W06, S1A_W09 

K_W10 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach Unii Europejskiej, jej celach, 
podstawach prawnych i organizacji  

H1A_W04, S1A_W03 

K_W11 zna pozycję Polski w Europie i polską politykę europejską H1A_W04, S1A_W09 

K_W12 zna etapy rozwoju integracji europejskiej H1A_W04, S1A_W08 

K_W13 zna instytucje europejskie i zasady procesów decyzyjnych H1A_W04, S1A_W09 

K_W14 zna porządek prawny Unii Europejskiej H1A_W04, S1A_W07 

K_W15 zna wspólne fundamenty cywilizacyjne Europy oraz rozumie zróżnicowanie 
kulturowe państw europejskich 

H1A_W04, H1A_W07, 
S1A_W03, S1A_W04 

K_W16 dostrzega współzależności między poszczególnymi społeczeństwami i 
państwami Europy 

H1A_W04, S1A_W04 

K_W17 wyjaśnia istotę i dynamikę współczesnych systemów gospodarczych i 
politycznych oraz ich współzależności, integrując wiedzę z tych dyscyplin w 
obszarze europeistyki 

H1A_W05, S1A_W08 

K_W18 wskazuje przyczyny i skutki ekonomiczne i społeczne różnic w zaawansowaniu 
gospodarczym państw i regionów 

H1A_W04, S1A_W08 

K_W19 ma podstawową wiedzę nt. zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych H1A_W04, S1A_W08 

K_W20 zna zależności pomiędzy prawem europejskim, prawem międzynarodowym 
publicznym i prawem krajowym 

H1A_W04, S1A_W07 

K_W21 zna podstawowe polityki Unii Europejskiej H1A_W04, S1A_W03 

K_W22 ma podstawową wiedzę nt. instytucji kultury H1A_W10,  

K_W23 zna ogólne reguły korzystania z funduszy strukturalnych S1A_W11 

K_W24 zna i rozumie podstawowe pojęcia i normy z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i przemysłowej 

H1A_W08, S1A_W10 

 umiejętności  

K_U01 potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów politycznych, społecznych, 
ekonomicznych i kulturowych w Europie 

H1A_U05, S1A_U03 

K_U02 potrafi interpretować wybrane wydarzenia i procesy z historii Europy H1A_U05, S1A_U01, 
S1A_U03 

K_U03 potrafi dokonać doboru odpowiednich metod opisu oraz analizy problemów 
politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych i społecznych w 
Europie 

H1A_U02, S1A_U02 

K_U04 czyta i samodzielnie interpretuje literaturę z dziedziny nauk społecznych i H1A_U03, S1A_U01, 



 
 

2 
Opracowanie: doc. dr Anna Ogonowska 

humanistycznych S1A_U08 

K_U05 potrafi podjąć dyskusję na temat przeczytanych lektur H1A_U03, H1A_U04, 
H1A_U06 

K_U06 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, 
prawne i ekonomiczne) dzięki znajomości metod i narzędzi europeistyki 

H1A_U05, S1A_U04 

K_U07 potrafi zilustrować poruszane problemy przykładami ze współczesnej 
rzeczywistości europejskiej 

H1A_U06, S1A_U07 

K_U08 analizuje teksty prawne z użyciem odpowiedniego słownictwa i metodologii 
prawniczej 

H1A_U04, S1A_U02, 
S1A_U05 

K_U09 posługuje się terminologią używaną w prawie, ekonomii, socjologii, politologii 
i antropologii 

H1A_U04, S1A_U09, 
S1A_U10 

K_U10 integruje wiedzę z różnych dziedzin w celu znalezienia rozwiązania 
problemów 

H1A_U05, S1A_U06, 
S1A_U07 

K_U11 interpretuje wybrane problemy współczesnej Europy w świetle poglądów i 
dorobku autorytetów naukowych i politycznych 

H1A_U04, H1A_U06, 
S1A_U08 

K_U12 potrafi szukać, oceniać i selekcjonować materiały na wybrany temat H1A_U01, S1A_U02 

K_U13 potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczne gromadzenia, 
analizy i prezentacji danych oraz komunikacji 

H1A_U01, H1A_U02, 
H1A_U07, S1A_U09 

K_U14 potrafi przygotować pracę pisemną z użyciem odpowiedniej terminologii z 
zakresu europeistyki 

H1A_U08, S1A_U09 

K_U15 potrafi przygotować wystąpienie ustne z użyciem odpowiedniej terminologii z 
zakresu europeistyki 

H1A_U09, S1A_U10 

K_U16 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze 
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego  

H1A_U03 

K_U17 komunikuje się w języku obcym w mowie i na piśmie na poziomie 
średniozaawansowanym 

H1A_U10, S1A_U11 

 kompetencje społeczne  

K_K01 jest świadomy wagi norm prawnych H1A_K04, S1A_K05 

K_K02 jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestniczenia w pracy 
zespołów interdyscyplinarnych  

H1A_K02, H1A_K03, 
S1A_K02 

K_K03 potrafi podjąć pracę i adaptować się w środowiskach międzynarodowych, w 
szczególności w środowiskach europejskich przedsiębiorstw i instytucji 

H1A_K04, H1A_K02, 
S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04 

K_K04 śledzi wydarzenia w Europie i na świecie i rozumie potrzebę aktualizacji 
wiedzy o Europie 

H1A_K01, S1A_K01, 
S1A_K06 

K_K05 jest świadomy zróżnicowania kulturowego w Europie i znaczenia kultury 
europejskiej w świecie 

H1A_K05 

K_K06 jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem H1A_K05 

 


