
 

UCHWAŁA NR 54/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2016 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
interdyscyplinarne studia europejskie - studia drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Historycznych  
i Pedagogicznych kierunek interdyscyplinarne studia europejskie - studia drugiego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów interdyscyplinarne studia europejskie - studia 
drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych i nauk społecznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Studia, o których mowa w ust. 1 uruchomione zostaną od roku akademickiego 
2016/2017 w formie stacjonarnej.  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 
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Załącznik do uchwały nr 54/2016  
z dnia 23 marca 2016 r. 

 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  
Nazwa kierunku studiów: interdyscyplinarne studia europejskie 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych i nauk społecznych 
Dziedzina kształcenia: nauki humanistyczne, nauki społeczne 
Dyscyplina naukowa: historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo,  
                              nauki o polityce, socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
interdyscyplinarne studia europejskie. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
interdyscyplinarne studia europejskie absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu form i struktur integracji 
europejskiej oraz umiejętność jej usytuowania w obrębie nauk 
humanistycznych i społecznych, zna wybrane koncepcje integracji 
europejskiej, ich twórców, uwarunkowania oraz recepcję w 
społeczeństwach europejskich. 

H2A_W01 
H2A_W02 
H2A_W04 
S2A_W02 

K_W02 Ma uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę, obejmującą terminologię, 
teorię i metodologię - w tym techniki pozyskiwania danych i informacji 
- wykorzystywaną w interdyscyplinarnych badaniach integracji 
europejskiej zna międzynarodowe trendy badawcze funkcjonujące w 
ich obrębie oraz potrafi tę wiedzę zoperacjonalizować w działalności 
badawczej i zawodowej. 

H2A_W01 
H2A_W02 
H2A_W03 
H2A_W06 
H2A_W07 

K_W03 Posiada pogłębioną wiedzę na temat relacji międzypaństwowych na 
poziomie regionalnym, europejskim i światowym, na temat kluczowych 
wydarzeń i procesów historycznych kształtujących dynamikę stosunków 
międzynarodowych oraz szczególnie obecnych w europejskiej debacie i 
przestrzeni publicznej. 

H2A_W04 
S2A_W02 
S2A_W09 

K_W04 Potrafi określić cele i mechanizmy realizowania polityki zagranicznej 
Unii Europejskiej oraz posiada rozszerzoną wiedzę na temat 
mechanizmów i zasad funkcjonowania alternatywnych form polityki 
międzynarodowej w przestrzeni politycznej, społecznej i kulturowej. 

H2A_W04 
S2A_W03 

K_W05 Dysponuje wiedzą o procesach europeizacji w jej różnych wymiarach, 
w tym przemian europejskich struktur i instytucji społecznych, 
gospodarczych i politycznych, oraz o strukturach, zasady prawnych i 
organizacyjnych zarządzania wielopoziomowego i procesów 
decyzyjnych w Unii Europejskiej. 

H2A_W04 
S2A_W03 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W06 Posiada wiedzę o historycznym rozwoju systemów społecznych i 
politycznych, społecznych i kulturowych determinantach przemian 
cywilizacji europejskiej, procesach kształtujących współcześnie 
cywilizację europejską oraz typologiach cywilizacji funkcjonujących w 
naukach społecznych i humanistycznych. 

H2A_W04 
H2A_W05 
H2A_W10 
S2A_W03 
S2A_W07 

K_W07 Posiada wiedzę na temat procesów kształtowania się więzi społecznych 
oraz konstruowania tożsamości narodowej i europejskiej w 
perspektywie historycznej i współczesnej. 

H2A_W05 
S2A_W03 
S2A_W04 

K_W08 Posiada pogłębioną wiedzę na temat instytucji i mediów kształtujących 
i utrwalających narodowe wyobrażenia na temat przeszłości i 
transnarodowe dyskursy pamięci oraz zna modele teoretyczne 
interdyscyplinarnych badań nad pamięcią zbiorową. 

H2A_W03 
H2A_W05 
H2A_W06 
H2A_W07 
H2A_W10 

K_W09 Posiada wiedzę na temat zjawisk i procesów z pogranicza komunikacji 
literackiej, filozofii i historii idei kształtujących europejską tożsamość 
zbiorową oraz na temat roli literatury w kształtowaniu narodowych i 
transnarodowych wspólnot politycznych w Europie. 

H2A_W04 
H2A_W05 
H2A_W06 
H2A_W07 
H2A_W10 
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K_W10 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej. 

H2A_W08 

K_W11 Posiada wiedzę na temat relacji zachodzących między poziomami 
organizacyjnymi struktury społecznej, o usytuowaniu jednostki w tej 
strukturze oraz potrafi analizować przemiany strukturalne społeczeństw 
(w wymiarze lokalnym i globalnym). 

H2A_W04 
H2A_W05 
S2A_W05 
S2A_W07 

K_W12 Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu problemów narodowościowych, 
etnicznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych w Europie. 

H2A_W04 
H2A_W05 
S2A_W07 

K_W13 Zna i rozumie metody analizy, interpretacji i ewaluacji problemów 
społecznych i gospodarczych w Europie oraz potrafi wyjaśnić ich 
dynamikę i dokonać ich typologizacji. 

H2A_W04 
H2A_W05 
H2A_W07 
S2A_W06 

K_W14 Zna wybrane pojęcia i potrafi omówić najważniejsze zjawiska, procesy i 
instytucje z dziedziny integracji europejskiej, europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, współczesnego życia społeczno-kulturalnego i 
polityki zagranicznej w języku obcym. 

H2A_W02 
H2A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Posiada umiejętność interpretowania relacji między politycznymi, 
społecznymi i kulturowymi aspektami procesu integracji europejskiej. 

H2A_U01 
S2A_U01 

K_U02 Potrafi prawidłowo rozpoznać i wyjaśnić przyczyny i przebieg procesów 
przemian społecznych zachodzących w Europie oraz formułować 
hipotezy badawcze i je weryfikować. 

S2A_U03 
H2A_U01 

K_U03 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w 
zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w 
różnorodnych sytuacjach profesjonalnych. 

S2A_U06 
H2A_U04 

K_U04 W oparciu o wiedzę teoretyczną potrafi prawidłowo rozpoznawać i 
wyjaśniać przebieg i formy procesu ewolucji sposobu prowadzenia 
polityki międzynarodowej, a także interpretować zjawiska społeczne w 
wymiarze kulturowym, politycznym i społecznym. 

H2A_U05 
S2A_U02 

K_U05 Dysponuje umiejętnością analizy i oceny znaczenia historii w polityce 
międzynarodowej oraz umiejętnością formułowania i weryfikacji 
hipotez badawczych na ten temat. 

H2A_U05 
S2A_U08 

K_U06 Potrafi prawidłowo diagnozować zagrożenie wystąpienia konfliktów w 
kontekście politycznym, etnicznym, społecznym, gospodarczym i 
kulturowym. 

S2A_U04 
H2A_U05 

K_U07 Potrafi właściwie dobrać́ metodę naukową do analizowanego problemu 
badawczego oraz interpretować procesy i zjawiska społeczne, 
polityczne i kulturowe z wykorzystaniem standardowych metod i 
narzędzi nauk społecznych i humanistycznych. 

H2A_U03 
S2A_U04 

K_U08 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac 
innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentację 
ich wyników. 

H2A_U02 
S2A_U08 

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań. 

H2A_U06 
S2A_U03 

K_U10 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach 
kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz 
umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i 
w różnych mediach. 

H2A_U07 

K_U11 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz dzie-
dzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz niespecjalistami, w 
języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o 
humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach.  

H2A_U08 
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K_U12 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, zwłaszcza w 
zakresie procesu integracji europejskiej w kontekście historycznym, 
społecznym i politycznym oraz umiejętności językowe zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. 

H2A_U09 
H2A_U10 
H2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Dostrzega i potrafi rozwiązywać problemy o charakterze normatywnym 
i organizacyjnym, potrafi dyskutować, opisywać, interpretować i 
oceniać zjawiska w polityce zagranicznej i społecznej. 

H2A_K04 
S2A_K04 

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować  w grupie, przyjmując w niej różne role 
i adaptując do nich zachowania komunikacyjne, jednocześnie 
inspirując innych do działania w celu realizacji określonych celów i 
zadań oraz wykazując się umiejętnością kształtowania dialogu 
społecznego w relacjach międzyludzkich zwłaszcza z udziałem osób 
reprezentujących różne kultury i wspólnoty dyskursywne/narodowe, 
rozumie konieczność krytycznej analizy narracji historycznych i zjawisk 
społeczno-kulturowych obecnych w różnych narodowych 
przestrzeniach dyskursu. 

H2A_K02 
H2A_K05 
S2A_K02 
S2A_K06 

K_K03 Jest przygotowany do udziału w życiu publicznym, potrafi uzasadnić́ i 
przedstawić własne stanowisko, interesuje się aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, gospodarczymi i politycznymi i aktywnie 
uczestniczy w życiu politycznym i społecznym. 

H2A_K04 
H2A_K06 
S2A_K07 

K_K04 Umie samodzielnie i krytycznie stale uzupełniać wiedzę i doskonalić 
własne umiejętności; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, z 
wykorzystaniem nie tylko tradycyjnych instrumentów edukacyjnych; 
potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 

H2A_K01 
H2A_K03 
S2A_K01 

K_K05 Organizuje proste projekty naukowe, kulturalne i społeczne, potrafi 
pozyskiwać środki zewnętrzne na ich realizację oraz przygotowywać 
wnioski o dotacje, a także prognozować ich efektywność w sferze 
publicznej. 

H2A_K04 
H2A_K05 
S2A_K05 

K_K06 Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, w tym w 
organach administracji krajowej i unijnej, organizacjach 
pozarządowych oraz innych instytucjach społecznych i kulturalnych. 

H2A_K04 
S2A_K06 

 
objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


