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UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek  DYPLOMACJA 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

O PROGRAMIE STUDIÓW 

DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

Nazwa kierunku: DYPLOMACJA 

 

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się:  

Studia na kierunku DYPLOMACJA  zakładają realizację efektów uczenia się w  

dyscyplinach: nauki o polityce i administracji, filozofia, nauki socjologiczne,  ekonomia i 

finanse, językoznawstwo, nauki prawne, historia  z których nauki o polityce i administracji są 

dyscypliną wiodącą.  

 

PROCENTOWY UDZIAŁ DYSCYPLIN 

Lp. Dyscyplina albo dyscypliny, 

do których odnoszą się zakładane efekty 

uczenia się 

Udział 

procentowy 

1. Filozofia 2% 

2. Nauki socjologiczne 2% 

3. Ekonomia i finanse 2% 

4. Językoznawstwo 9% 

5. Nauki prawne 7% 

6. Historia 3% 

7. Nauki o polityce i administracji 75% 

SUMA 100 % 

 

Poziom kształcenia: 

Kierunek DYPLOMACJA jest prowadzony na  studiach pierwszego stopnia. 

 

Forma studiów: 

Kierunek DYPLOMACJA jest prowadzony w formie studiów stacjonarnych                             

i niestacjonarnych. 

 

Liczba semestrów i punktów ECTS: 

Studia na kierunku DYPLOMACJA trwają 6 semestrów.  

W celu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) program studiów przewiduje 

uzyskanie  180  punktów ECTS. 

 

Profil kształcenia: 

Studia na kierunku DYPLOMACJA mają profil ogólnoakademicki. 

 

Tytuł zawodowy absolwenta: 

Studia pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie tytułu zawodowego licencjata; uzyskanie 

tego tytułu jest równoznaczne z nabyciem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w 

szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się założonych dla kierunku 
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DYPLOMACJA pierwszego stopnia. Absolwent jest gotowy, aby podjąć studia drugiego 

stopnia. 

 

 

Ogólne cele kształcenia, w tym określenie możliwości zatrudnienia absolwentów oraz 

kontynuacji ich kształcenia: 

Program studiów DYPLOMACJA pierwszego stopnia obejmuje treści kształcenia w 

ramach których realizowane są przedmioty z dziedziny historii, prawa międzynarodowego, 

geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, 

komunikacji społecznej. Bloki modułów podstawowych to: dzieje dyplomacji polskiej, 

podstawy współczesnej dyplomacji, dyplomacja i historia polityczna świata, Polska i świat 

współczesny. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty języków 

nowożytnych - języka angielskiego i języka francuskiego. 

 Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą 

problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej 

dyplomacji polskiej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i 

kulturowych.  

 Program studiów umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych 

przydatnych do pracy  zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i 

konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych.  

 DYPLOMACJA- to także kierunek przydatny dla pracowników oraz osób 

zamierzających podjąć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w 

komórkach odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie współpracy 

międzynarodowej,  jak również do osób zajmujących się kontaktami i współpracą 

międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach 

międzynarodowych. 

Absolwent kierunku DYPLOMACJA uzyskuje świadectwo ukończenia studiów 

pierwszego stopnia. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Posiada 

kwalifikacje do pracy w instytucjach, organizacjach i firmach działających w wymiarze 

międzynarodowym.  

 

 

Absolwent kierunku DYPLOMACJA pierwszego stopnia to osoba, która: 

 

 posiada wiedzę na temat znaczenia i roli dyplomacji we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych; 

 zna historyczne aspekty dotyczące ewolucji dyplomacji;  

 posiada wiedzę na temat uwarunkowań współczesnej dyplomacji; 

 zna podstawowe kategorie pojęciowe w zakresie dyplomacji i protokołu 

dyplomatycznego, ewolucji instytucji i działań, zna podstawy prawa 

międzynarodowego publicznego, teorię stosunków międzynarodowych, problematykę 

współczesnych konfliktów międzynarodowych; 

 dysponuje wiedzą na temat istoty dyplomacji w wymiarze gospodarczym i 

politycznym w dobie globalizacji;  
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 zna zasady savoir vivre i potrafi je wykorzystywać w międzyludzkich kontaktach 

zawodowych;  

 nabywa umiejętności prowadzenia negocjacji, analizy działań dyplomatycznych, 

obserwacji procesów zachodzących w środowisku międzynarodowym; 

 posiada kompetencje społeczne przekazywania wiedzy dotyczącej stosunków 

międzynarodowych, dokonywania ocen działań instytucji państwowych i 

międzynarodowych; 

 dysponuje kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji zasadniczych zadań w zakresie 

polityki zagranicznej oraz współpracy międzynarodowej na niższych szczeblach 

hierarchii stopni dyplomatycznych zarówno w kraju, jak i zagranicą; 

 jest przygotowany do pracy w placówkach dyplomatycznych, różnego typu 

instytucjach zajmujących się współpracą międzynarodową (rządowych i 

samorządowych), w strukturach, w których potrzebna jest szeroka wiedza o procesach 

zachodzących w świecie np. mediach, fundacjach, organizacjach i firmach 

działających w wymiarze międzynarodowym;  

 umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić i przetwarzać informacje z 

wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 

  umie uczestniczyć w pracy zespołowej; 

  zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego Rady Europy i posługuje się terminologią i językiem specjalistycznym 

niezbędnym do wykonywania zawodu.  

 

 

Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią Rozwoju: 

 

Kierunek DYPLOMACJA realizowany na Wydziale Nauk Społecznych UG wpisuje się w 

misję i strategię Uniwersytetu Gdańskiego, szczególnie w zakresie kształcenia w 

poszanowaniu zasad humanizmu, demokracji i tolerancji, a także czynienia studentów 

podmiotem nauczania, doceniania ich roli w procesie poznawczym, wspierania aktywności 

społecznej oraz promowania rozwoju intelektualnego i wzbogacania osobowości. 

 

 

Informacja o strukturze programu studiów: 

Program studiów na kierunku DYPLOMACJA, poza Informacjami ogólnymi o programie 

studiów obejmuje:  

 Opis zakładanych efektów uczenia się - załącznik 

 Opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów uczenia się  

(sylabusy) - załącznik 

 Plan studiów - załącznik 

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie 

całego cyklu kształcenia: 

 

 

Określone na kierunku dyplomacja metody sprawdzania i osiągania zakładanych 

efektów uczenia się są uwzględniane w sylabusach poszczególnych przedmiotów, zgodnie z 

Zarządzeniem Rektora UG nr 50/R/15 w sprawie weryfikacji osiągnięć zakładanych efektów 

uczenia się i są adekwatne do zakładanych efektów uczenia się na kierunku Dyplomacja. 

Wspomagają studenta w procesie uczenia się oraz umożliwiają skuteczne sprawdzanie i ocenę 

stopnia osiągnięcia każdego z zakładanych efektów uczenia się. Efekty z obszaru wiedzy 
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podlegają weryfikacji najczęściej w postaci egzaminów, zaliczeń testowych i prac pisemnych, 

analizy przypadków orz projektów zaliczeniowych. Efekty z obszaru umiejętności i 

kompetencji społecznych podlegają weryfikacji najczęściej w raportach, sprawozdaniach, 

zespołowej pracy projektowej czy zaliczeniowej, prezentacji, wystąpień podczas zajęć 

ćwiczeniowych, dyskusji grupowych oraz zadaniach problemowych podczas zaliczeń 

pisemnych. Stosowane metody weryfikacji są dostosowane do formy i zakresu zajęć. Stopień 

osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się jest weryfikowany na każdym 

etapie procesu kształcenia: podczas każdej sesji egzaminacyjnej i zaliczeniowej, podczas 

przygotowywania pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy ma 

charakter ustny i odbywa się przed komisją, w skład której wchodzi przewodniczący, 

promotor oraz  recenzent pracy. Stałemu monitorowaniu i doskonaleniu sposobów weryfikacji 

osiągalności zakładanych efektów uczenia się służą procedury określone w Wydziałowym 

Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

 

 

Warunki zapewnienia realizacji programu studiów przez osoby z niepełnosprawnością 

 

W UG funkcjonuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Jego działania to m.in.: 

pracownia tyflotechnologiczna, pracownia systemów wsparcia osób niepełnosprawnych i 

standaryzacji usług międzywydziałowych, gromadzenie i analiza norm, internetowy serwis-

osoby niepełnosprawne w UG, dostosowywanie usług BUG dla osób niepełnosprawnych (m. 

in. stanowiska komputerowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących z 

odpowiednim oprogramowaniem, monitorem brajlowskim, drukarki brajlowskie), 

digitalizowanie dla niepełnosprawnych dokumentów i materiałów, organizowanie i 

prowadzenie szkoleń technicznych. Rzecznik ds. Studentów z niepełnosprawnością na UG 

jest zaangażowana w pomoc indywidualną każdego typu dla osób z niepełnosprawnością. 

Budynek WNS jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: istnieje wiele 

usprawnień, np.  trasy ułatwiające osobom niewidomym poruszanie się po budynku, windy z 

informacją głosowa, odpowiednie toalety; na drzwiach pomieszczeń znajdują się tabliczki z 

numeracją brajlowską. W budowie jest duża winda przystosowana dla osób na wózkach 

inwalidzkich. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego 

Planu Studiów oraz korzystać z oferty stypendiów: socjalnego oraz specjalnego, ze zniżki 

opłaty za zajęcia dydaktyczne (obligatoryjnie osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności 

przysługuje 15% zniżki, z umiarkowanym -30%, zaś ze znacznym – 50%). Na potrzeby WNS 

został zakupiony specjalny wózek dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 

ruchowej, z napędem, wspomagający poruszanie po budynku. 

 

Informacja na temat praktyk zawodowych 

 

 W toku studiów licencjackich studenci są zobowiązani do odbycia praktyki 

zawodowej w wymiarze 120 godzin, za która otrzymują 4 ECTS. Rozliczenie praktyk 

następuje w 6 semestrze studiów. 

Studenci wybiegają miejsce odbywania praktyk z: a) oferty Biura Karier UG  w porozumieniu 

z opiekunem praktyk, b) samodzielnie w porozumieniu z opiekunem praktyk. 

 

 

Zasoby kadrowe 

( załącznik) 

Działalność naukowa lub naukowo-badawcza 
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Prace badawcze prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu 

Politologii UG przyczyniają się do rozszerzenia i pogłębienia tematyki wchodzącej w zakres 

prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz do rozwoju specjalności naukowych realizowanych 

na kierunku DYPLOMACJA Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych pierwszego 

stopnia na kierunku dyplomacja odbywają się w oparciu o prowadzone w jednostce badania 

naukowe mieszczące się w obszarze nauk społecznych oraz humanistycznych, jak i w 

obszarze nauk pokrewnych. Pracownicy kierunku dyplomacja prowadzą badania naukowe w 

obszarze subdyscyplin, w których prowadzą zajęcia dydaktyczne. Publikują w liczących się 

czasopismach naukowych w kraju i zagranicą, są aktywnymi uczestnikami konferencji 

naukowych (w Polsce i poza jej granicami), realizują projekty badawcze. 

 Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku DYPLOMACJA mają możliwość 

wyboru pomiędzy seminariami licencjackimi, których tematyka w miarę możliwości 

uwzględnia indywidualne zainteresowania uczestników.  

 

 

Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna 

 

Bazę naukowo-dydaktyczną Instytutu Politologii UG stanowi skrzydło D budynku 

Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Do realizacji procesu 

kształcenia w Instytucie służy 50 sal, pracowni i pomieszczeń, z tego 39 pomieszczeń 

przeznaczonych jest na cele naukowo-dydaktyczne (w których studenci mogą realizować 

godziny kontaktowe, a więc odbywać zajęcia dydaktyczne, zdawać egzaminy, zdobywać 

zaliczenia oraz odbywać konsultacje), a pozostałe na cele administracyjne i socjalne. 

W skład pomieszczeń służących do realizacji procesu dydaktycznego wchodzą: 1 aula, 

1 duża sala wykładowa, 4 sale z przesuwaną ścianą, z których można w razie potrzeby 

utworzyć dwie duże sale wykładowe, 10 sal ćwiczeniowych, 1 pracowania komputerowa, 1 

sala komputerowa dla niepełnosprawnych na 2 stanowiska, 21 pomieszczeń zakładów, gdzie 

mogą również odbywać się seminaria licencjackie lub magisterskie. 

Instytut Politologii dysponuje technologicznymi udogodnieniami w salach 

dydaktycznych i pokojach zakładów umożliwiającymi prowadzenie zajęć na europejskim 

poziomie. Posiada następujący sprzęt audio-wizualny: zestawy komputerowe ze stałym 

dostępem do sieci Internet, notebooki, telewizory, wideoprojektory, kserokopiarki, rzutniki, 

magnetowidy z nagrywarkami DVD, magnetowidy z odtwarzaczem DVD, aparaty cyfrowe, 

skanery, przenośne urządzenia nagłaśniające, rzutniki pisma.  

 

Zasoby biblioteczne 

 

Istotnym elementem w systemie kształcenia studentów na kierunku DYPLOMACJA 

jest Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, która wraz z siedmioma bibliotekami 

specjalistycznymi na terenie całego Trójmiasta, Biblioteką Brytyjską UG, Centrum J.G. 

Herdera i Centrum Dokumentacji Europejskiej tworzy uczelniany system biblioteczno – 

informacyjny. 

Gmach budynku Biblioteki Głównej UG jest nowoczesnym skomputeryzowanym centrum 

informacji naukowej. Księgozbiór BUG liczy ponad 1,3 miliona woluminów i liczba ta ciągle 

rośnie. Od roku 1997 jako jedna z 17 placówek w kraju otrzymuje kompletny egzemplarz 

obowiązkowy wydawnictw krajowych. Biblioteka dysponuje znaczną liczbą naukowych 

czasopism polskich i zagranicznych oraz zapewnia szeroki dostęp do czasopism 

elektronicznych. Jest subskrybentem kilku baz komputerowych. Umożliwia dostęp do 

Wirtualnej Biblioteki Nauki. Możliwy jest także dostęp zdalny (VPN). Biblioteka posiada 83 

stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w całym budynku (poprzez sieć eduroam). 
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Czytelnie dysponują 560 miejscami. Na początku każdego roku akademickiego studenci 

pierwszych roczników odbywają szkolenie biblioteczne z zakresu obsługi katalogu, 

pozyskiwania informacji i zasad korzystania z baz elektronicznych. 

Studenci i pracownicy UG mają również dostęp do następujący bibliotek: Akademii 

Morskiej w Gdyni, Akademii Medycznej w Gdańsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Gdańskiej, Akademii Pomorskiej w Starogardzie 

Gdańskim, Pomorskiej Akademii w Słupsku, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w 

Gdańsku, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku i w Gdyni, Seminarium 

Duchownego w Gdańsku. 

Wykorzystane materiały dydaktyczne zamieszczone zostały w sylabusach do 

przedmiotów. Ponadto kadra naukowo-dydaktyczna w coraz szerszym zakresie korzysta ze 

środków audiowizulanych dostępnych w Instytucie, wzbogacając treść zajęć.  

 

 

Opis działań związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego systemu zapewniania 

jakości kształcenia 

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych 

działa na podstawie Uchwały Senatu UG z 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia 

wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, Zarządzenia Rektora Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 48/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego 

Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim oraz Zarządzenia 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 49/R/10 z 31 maja 2010 w sprawie składu Uczelnianego 

i Wydziałowego Zespołu do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu 

powierzanych im zadań.  

W ramach systemu prowadzona jest ankietyzacja i hospitacja wybranych zajęć. 

Ankietyzacja przeprowadzana jest obecnie drogą elektroniczną, co gwarantuje studentom 

anonimowość wypowiedzi. Wcześniej była również przeprowadzana anonimowo w formie 

papierowej. Zbiorcze wyniki ankiet są analizowane i przedstawiane nauczycielom 

akademickim, których zajęcia były ankietowane, a następnie archiwizowane - obecnie w 

formie elektronicznej, wcześniej w formie papierowej. 

Z kolei ocena merytoryczna zajęć i dyscypliny pracy dokonywana jest na podstawie – 

w przypadku młodszych pracowników naukowych – hospitacji zajęć oraz konsultacji z 

bezpośrednimi przełożonymi, którzy udzielają wsparcia merytorycznego oraz dydaktycznego 

młodym pracownikom. 

Dodatkowo nadzór merytoryczny sprawują zastępcy dyrektora Instytutu Politologii, 

którzy omawiają z nowo zatrudnionymi pracownikami założenia, treści programowe (w 

konsultacji z kierownikami zakładów) oraz cele prowadzonego przedmiotu. 

Rada Programowa Instytutu dokonuje okresowego (semestralnego) przeglądu planów i 

programów nauczania w celu ich aktualizacji. 

Stałym elementem weryfikacji rozwoju naukowego pracowników są przeprowadzane 

co 2 lata okresowe oceny dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników prowadzone na 

poziomie Wydziału. 

Informacja na temat oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, procedur toku studiów 

oraz planowanych efektów uczenia się jest dostępna dla studentów na stronie internetowej 

Instytutu Politologii i Wydziału Nauk Społecznych. 

Ocena skuteczności wspomnianych procedur odbywa się także poprzez formalną 

weryfikację i ocenę funkcjonalności procedur, dokonywaną przez Wydziałową Komisję 
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Ewaluacji Procedur oraz cykliczną ewaluację Systemu, dokonywaną co najmniej raz w czasie 

trwania kadencji władz Wydziału. 

 

 

Sposób uwzględnienia wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG nr 6/R/15 z dnia 20 stycznia 2015 roku w 

sprawie badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, losy zawodowe 

absolwentów monitoruje Biuro Karier UG, a zebrane w wyniku tej analizy dane 

przekazywane są poszczególnym wydziałom. Informacje te są corocznie prezentowane 

Wydziałowym Zespołom ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, a następnie Radzie Instytutu, 

Radzie Programowej i pracownikom. Uczelnia nie monitoruje losów zawodowych 

absolwentów z podziałem na poszczególne kierunki.  

Informacje uwzględniające losy zawodowe absolwentów dyplomacji gromadzone są w sposób 

nieformalny, za pomocą różnych kanałów przepływu informacji, przez opiekunów ścieżek 

specjalizacyjnych, Kierowników Zakładu, promotorów prac magisterskich oraz pracowników. 

Cennym źródłem wspomnianych informacji są dane pozyskiwane podczas rozmów z 

przedstawicielami rynku pracy, interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi i są 

wykorzystywane do aktualizacji oferty kształcenia. 

 

Sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się 

z potrzebami rynku pracy 

 

Wyniki ankiet przeprowadzanych wśród absolwentów i ich pracodawców pozwalają 

Wydziałowemu Zespołowi ds. Zapewniania Jakości Kształcenia i Radzie Programowej w 

Instytucie Politologii analizować programy i plany studiów pod kątem zgodności zakładanych 

efektów uczenia się na kierunku dyplomacja z potrzebami rynku pracy.  

 

Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi, podmiotami gospodarczymi – 

np. pracodawcami, przy opracowywaniu programu studiów dla kierunku dyplomacja 

 

W procesie przygotowywania kierunku DYPLOMACJA przeprowadzano rozmowy z 

przedstawicielami środowisk administracji państwowej (w tym placówek 

dyplomatycznych) i samorządowych oraz środowisk pomorskiego biznesu.   
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: DYPLOMACJA 

POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne 

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Absolwent studiów pierwszego 

Odniesienie do: 

-charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 

 

Przedmioty realizujące dany efekt 

WIEDZA 

K_W01 

Ma podstawową wiedzę na temat dziedzin nauk społecznych, 

w szczególności nauki o polityce i administracji oraz o 

tworzących ją subdyscyplinach, a także ich relacjach 

wzajemnych w zakresie dyplomacji 

P6S_WG 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Historia dyplomacji 

Marketing społeczny 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia polityki 
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Systemy polityczne współczesnego świata 

Wstęp do geopolityki 

Wstęp do nauki o polityce 

K_W02 

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranego modułu 

(specjalizacji) na kierunku  dyplomacja, co prowadzi do 

posiadania podstawowej wiedzy o różnych rodzajach struktur 

i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, 

ekonomicznych), których zadania odnoszą się do dyplomacji 

 

P6S_WG 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Historia dyplomacji 

Marketing społeczny 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia polityki 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Wstęp do geopolityki 

Wstęp do nauki o polityce 

K_W03 

ma podstawową wiedzę o więziach społecznych, politycznych 

i kulturowych między strukturami i instytucjami 

funkcjonującymi w zakresie nauki o polityce oraz dyplomacji 

 

 

P6S_WG 

Branding narodowy 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje pozarządowe 
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Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do geopolityki 

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

K_W04 

posiada podstawową wiedzę o roli człowieka jako podmiotu 

konstruującego struktury społeczne i instytucje działające w 

polityce i dyplomacji 

 

 

P6S_WK 

Branding narodowy 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje pozarządowe 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Przedmioty fakultatywne 
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Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do geopolityki 

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

K_W05 

ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych uwarunkowań życia 

politycznegokonstruujących struktury społeczne i instytucje 

działające w dyplomacji 

 

P6S_WG 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Organizacje pozarządowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Protokół dyplomatyczny 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Public Relations 
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Rozwój sieci globalnych 

Seminarium dyplomowe 

Służby specjalne w dyplomacji 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_W06 

zna metody i narzędzia, również techniki pozyskiwania 

danych właściwe naukom politycznym i dyplomacji, 

pozwalające opisywać poznawane podmioty i relacje 

społeczne 

 

P6S_WG 

Branding narodowy 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Seminarium dyplomowe 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Zarządzanie eventami 

K_W07 

posiada wiedzę o pochodzeniu i ewolucji norm politycznych i 

dyplomatycznych organizujących struktury i instytucje 

społeczne właściwe dla polityki i dyplomacji 

 

P6S_WG 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualne 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 
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Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_W08 

ma wiedzę na temat zmian zachodzących w strukturach 

społecznych i ich konsekwencjach pojawiających się w sferze 

polityki i dyplomacji 

 

P6S_WK 

 

Historia dyplomacji 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Organizacje pozarządowe 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna państwa 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Terroryzm międzynarodowy  

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej  

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

K_W09 
posiada wiedzę o normach kulturowych istotnych społecznie i 

właściwych dla nauki o polityce i dyplomacji 

 
P6S_WG 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 
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Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualne 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_W10 

posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, 

organizacyjnych, etycznych) definiujących struktury i 

instytucje społeczne właściwe dla dyplomacji 

 

P6S_WK 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualne 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  
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Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

K_W11 
zna podstawowe zasady i związki zachodzące między 

zarządzaniem, organizowaniem i inne interakcje na linii 

przedsiębiorczość i dyplomacja 
P6S_WK 

Branding narodowy 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Marketing społeczny 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Negocjacje międzynarodowe 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Zarządzanie eventami 

K_W12 
ma wiedzę o poglądach, procesach historycznych, 

społecznych i kulturowych kształtujących współczesną naukę 

o polityce i dyplomację 
P6S_WK 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Historia dyplomacji 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 

Sztuka wystąpień publicznych 

Terroryzm międzynarodowy  

K_W13 

posiada wiedzę o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i 

istocie dyskursu publicznego w ujęciu historycznym i 

współczesnym zachodzącego w dyplomacji 

 

P6S_WG 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Filozofia polityki 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Organizacje pozarządowe 

Patologie społeczne 
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Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Protokół dyplomatyczny 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Seminarium dyplomowe 

Służby specjalne w dyplomacji 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_W14 

ma wiedzę na temat środków masowego przekazu i narzędzi 

komunikowania oraz  ich roli w społeczeństwie w kontekście 

wykorzystywania w dyplomacji wybranego modułu 

(specjalizacji) 

 

P6S_WG 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Komunikacja międzykulturowa 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Prawo międzynarodowe publiczne 

Protokół dyplomatyczny 

Public Relations 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 



10 
 

Wstęp do nauki o polityce 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

K_W15 

ma wiedzę o politycznej organizacji społeczeństw, procesach 

przemian oraz relacjach i więziach na poziomie lokalnym, 

regionalnym i globalnym w zakresie wybranego modułu 

(specjalizacji) 

 

P6S_WG 

Branding narodowy 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Elementy nauki o państwie i prawie 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Rozwój sieci globalnych 

Seminarium dyplomowe 

Służby specjalne w dyplomacji 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Terroryzm międzynarodowy  

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_W16 

zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej dyplomacji w 

Unii Europejskiej oraz podstawowe mechanizmy 

wykorzystywane w dyplomacji na poziomie światowym 

 

P6S_WK 

Branding narodowy 

Dyplomacja w XX i XXI wieku` 

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Media międzynarodowe 
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Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Organizacje pozarządowe 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Przedmioty fakultatywne 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

Zarządzanie eventami 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zachowania 

jednostki i grup społecznych w życiu społecznym a zwłaszcza 

politycznym odnoszącym się    do dyplomacji 

 

P6S_UW 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Historia dyplomacji 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Marketing społeczny 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych  stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Przedmioty fakultatywne 
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Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Rozwój sieci globalnych 

Seminarium dyplomowe 

Służby specjalne w dyplomacji 

Socjologia polityki 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Terroryzm międzynarodowy  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_U02 

potrafi analizować i wyjaśniać procesy i zjawiska zachodzące 

w dyplomacji wykorzystując wiedzę teoretyczną 

P6S_UW 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Historia dyplomacji 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Marketing społeczny 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_U03 
potrafi analizować i opisywać genezę i przebieg procesów i 

zjawisk społecznych, politycznych, ekonomicznych i 

kulturowych w odniesieniu                 do dyplomacji 
P6S_UW 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Komunikacja międzykulturowa 

Marketing społeczny 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje pozarządowe 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna państwa 

Protokół dyplomatyczny 

Rozwój sieci globalnych 
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Seminarium dyplomowe 

Służby specjalne w dyplomacji 

Socjologia polityki 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Terroryzm międzynarodowy  

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

K_U04 
posiada podstawowe umiejętności w zakresie prognozowania 

procesów i zjawisk, z uwzględnieniem zagrożeń, korzystając 

z różnych metod i technik badawczych 
P6S_UW 

Patologie społeczne 

Public Relations 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Seminarium dyplomowe 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

K_U05 

umie posługiwać się systemami normatywnymi oraz 

wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania zadań 

związanych z dyplomacją 

 

P6S_UW 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Historia dyplomacji 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Protokół dyplomatyczny 

Seminarium dyplomowe 

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej 

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

K_U06 
potrafi analizować rozwiązania podstawowe dla problemów z 

zakresu dyplomacji 
P6S_UW 

Branding narodowy 

Mediatyzacja życia społecznego 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Public Relations 

Sztuka wystąpień publicznych 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

K_U07 
potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze           do 

opisu i analizy zjawisk zachodzących w sferze dyplomacji  

 
P6S_UK 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Historia dyplomacji 
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Filozofia polityki 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Metody i techniki dyplomacji 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Polityka zagraniczna państwa 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia polityki  

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do geopolityki 

Zarządzanie eventami 

K_U08 

ma świadomość zachodzących relacji pomiędzy polityką, 

dyplomacją, a zjawiskami oraz procesami historycznymi, 

ekonomicznymi, społecznymi                  i kulturowymi, a 

także posiada umiejętność ich oceny 

 

P6S_UW 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Historia dyplomacji 

Filozofia polityki 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Metody i techniki dyplomacji 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Polityka zagraniczna państwa 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 
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Seminarium dyplomowe 

Socjologia polityki  

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do geopolityki 

Zarządzanie eventami 

K_U09 

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku 

polskim lub języku obcym odnoszących się do zagadnień i 

problemów nauki o polityce i dyplomacji z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł 

P6S_UK 

Dyplomacja w XX i XXI wieku 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie  

Historia dyplomacji 

Filozofia polityki 

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Metody i techniki dyplomacji 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze  

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Polityka zagraniczna państwa 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Seminarium dyplomowe 

Socjologia polityki  

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Terroryzm międzynarodowy  

Wpływ religii na relacje społeczne 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego 

 

K_U10 

posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w 

języku polskim lub języku obcym odnoszących się do 

zagadnień i problemów nauki o polityce i dyplomacji z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także 

różnych źródeł 

P6S_UK 

Komunikacja międzykulturowa 

Media międzynarodowe 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Public Relations 

Seminarium dyplomowe 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 
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K_U11 

posługuje się poprawnie terminologią z zakresu nauki o 

polityce i dyplomacji oraz posiada umiejętności językowe 

zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 

P6S_UK 

język angielski 

język francuski 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

 

K_U12 

umie przygotować projekty społeczne (polityczne, 

ekonomiczne, obywatelskie), uwzględniając aspekty prawne i 

polityczne z zakresu dyplomacji 
P6S_UO 

Branding narodowy 

Public Relations 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Zarządzanie eventami 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
rozumie potrzebę zdobywania wiedzy i nowych umiejętności 

 

 
P6S_KK 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Ekonomia polityczna 

Filozofia polityki 

Komunikacja międzykulturowa 

Marketing społeczny 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Migracje we współczesnym świecie 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Organizacje pozarządowe 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Patologie społeczne 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prawo międzynarodowe publiczne 

Protokół dyplomatyczny 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 

Seminarium dyplomowe 

Służby specjalne w dyplomacji 

Socjologia polityki 

Systemy polityczne współczesnego świata 

Wpływ religii na relacje społeczne 

Wstęp do geopolityki 

Wstęp do nauki o polityce 

K_K02 
jest przygotowany do uczestnictwa w życiu publicznym oraz w 

zespołach realizujących różne projekty społeczne, polityczne    

i obywatelskie na różnych poziomach partycypacji 

P6S_KO 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Elementy nauki o państwie i prawie 

Komunikacja międzykulturowa 
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Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Organizacje pozarządowe 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna państwa 

Polityka zagraniczna RP 

Rozwój sieci globalnych 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Terroryzm międzynarodowy 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_K03 

 

 

potrafi współpracować i właściwie wskazać priorytety na rzecz 

realizacji określonego zadania P6S_KO 

Branding narodowy 

Ekonomia polityczna 

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Public Relations 

Sztuka wystąpień publicznych 

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

K_K04 
jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i 

rozwiązywania problemów w pracy zawodowej 

 
P6S_KK 

Branding narodowy 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 
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Protokół dyplomatyczny 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Socjologia polityki 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

K_K05 

jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach 

publicznych, w tym organach administracji publicznej, 

partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych       

i międzynarodowych 

 

P6S_KO 

Branding narodowy 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Socjologia polityki 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 
   Branding narodowy 
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K_K06  

 

 

uznaje konieczność zachowywania właściwej postawy 

etycznej w pracy zawodowej i w działalności publicznej 

 
 
 
P6S_KR 

Dyplomacja wojskowa i morska 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Ekonomia polityczna 

Elementy nauki o państwie i prawie 

Komunikacja międzykulturowa 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Lobbing regionalny w Unii Europejskiej 

Marketing społeczny 

Media międzynarodowe 

Mediatyzacja życia społecznego 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Negocjacje międzynarodowe 

Ochrona własności intelektualnej 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje i instytucje międzynarodowe 

Patologie społeczne 

Polityka zagraniczna RP 

Prawo międzynarodowe publiczne 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Protokół dyplomatyczny 

Public Relations 

Rozwój sieci globalnych 

Socjologia polityki 

Sztuka wystąpień publicznych 

Sztuka autoprezentacji 

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

Zagrożenia i wyzwania dla obszaru Unii Europejskiej 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

K_K07 
Jest gotowy do samodzielnego i krytycznego uzupełniania 

swojej wiedzy i umiejętności 
P6S_KK 

Filozofia polityki 

Kulturowe aspekty dyplomacji  

Międzynarodowa ochrona praw człowieka 

Międzynarodowe stosunki polityczne 

Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej 

Ochrona własności intelektualnej 

Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 

międzynarodowych 

Prawo konsularne i dyplomatyczne  

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Polityka zagraniczna państwa 

Przedmioty fakultatywne 

Przedmioty fakultatywne w j. angielskim 
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Public Relations 

Terroryzm międzynarodowy  

Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego  

Wstęp do nauki o polityce 

K_K08 
wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności aby działać      

w sposób przedsiębiorczy 
P6S_KO 

Branding narodowy 

Ekonomia polityczna 

język angielski 

język francuski 

Mediatyzacja życia społecznego 

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 

Public Relations 

Sztuka autoprezentacji 

Technologie i społeczeństwo informacyjne 

Zarządzanie eventami 

Zasady savoir-vivre w dyplomacji 

 

 



Załącznik nr 3 A

W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS

I Moduł podstawowy

1 1 Ochrona własności intelektualnej 10 10 10 1

2 2+2+2+2 Język angielski 4 120 120 30 2 30 2 30 2 30 2

3 0 Wychowanie fizyczne 60 60 30 0 30 0

4 2 Technologie i społeczeństwo informacyjne 30 30 30 2

5 3 Filozofia polityki 3 30 30 30 3

6 3 Socjologia polityki 5 30 30 30 3

7 4 Ekonomia 1 30 30 30 4

8 4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 30 30 30 4

9 4 (2+2) Polityka zagraniczna państwa 2 45 30 15 30 15 4

10 5 (2+3) Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych 1 45 15 30 15 30 5

11 4  Elementy nauki o państwie i prawie 30 30 30 4

12  (2+2+4) Język francuski 5 90 90 30 2 30 2 30 4

13 4 (1+3) Wstęp do nauki o polityce 2 45 15 30 15 30 4

14 4 (2+2) Międzynarodowe stosunki polityczne 4 45 15 30 15 30 4

15 3 (1+2) Wstęp do geopolityki 3 30 15 15 15 15 3

16 2 Współczesne systemy polityczne 30 30 30 2

17 2 Metody i techniki badań politologicznych 15 15 15 2

18 4 (2+2) System polityczny RP 5 45 15 30 15 30 4

19 4 (2+2) Prawo konsularne i dyplomatyczne 6 45 15 30 15 30 4

805 280 525

II Moduł kierunkowy

1 4 (1+3) Protokół dyplomatyczny 2 60 30 30 30 30 4

2 5 Prawo międzynarodowe publiczne 4 45 45 45 5

3 5 Historia dyplomacji 1 30 30 30 5

4 3 Dyplomacja w XX i XXI wieku 30 30 30 3

5 2 Negocjacje międzynarodowe 15 15 15 2

6 4 Wprowadzenie do dyplomacji 30 30 30 4

7 2 Dyplomacja wojskowa i morska 2 15 15 15 2

8 3 (1+2) Organizacje i instytucje międzynarodowe 3 30 15 15 15 15 3

9 4 Terroryzm międzynarodowy 30 30 30 4

10 2 Zasady savoir-vivre w dyplomacji 30 30 30 2

11 5 (2+3) Bezpieczeństwo międzynarodowe 1 45 15 30 15 30 5

12 4 (2+2) Międzynarodowa ochrona praw człowieka 5 45 15 30 15 30 4

13 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 30 30 30 4

14 3 Komunikacja międzykulturowa 30 30 30 3

15 4 (1+3) Polityka zagraniczna RP 6 45 15 30 15 30 4

510 210 300

III Moduły  do wyboru:

1 25 Moduły specjalizacyjne  ogółem - 300 120 180 60 4 60 5 60 5 60 7 60 4

2 2+2+2+4 Seminarium dyplomowe - 120 120 30 2 30 2 30 2 30 4

3 4+4+4+4+2 Przedmioty fakultatywne*** - 270 270 60 4 60 4 60 4 60 4 30 2

690 390

RAZEM 2005 880 825 180 120 130 120 30 225 165 30 180 210 30 210 180 30 195 120 30 120 150 26+4*

Plan stacjonarnych studiów I stopnia, kierunek: Dyplomacja 

Ścieżki specjalizacyjne: dyplomacja publiczna; dyplomacja społeczna

lp.
Punkty 

ECTS
Nazwa przedmiotu

3 sem. 4 sem.Ć 1 sem.

w tym:

Przyjęty uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dn. 04.12.2014; zm. 2015.05.07; zm. RW 2016.06.09; zw RW 2017.05.11; zm. RW 2018.05.10; zm. RW 2018.06.07; zm. RW 2019.03.07; zm. RW 2019.05.09

6 sem.

egz. 

po 

sem.

II rok

5 sem.W

* W toku studiów studenci są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze trzech tygodni, 120 h, za którą otrzymują 4 pkt. ECTS. Rozliczenie praktyki następuje w 6 semestrze studiów.  Studenci wybierają praktyki:1) z oferty Biura Karier UG w porozumieniu z 

opiekunem praktyk; 2) samodzielnie w porozumieniu z opiekunem praktyk.

godzin zajęć

K S 2 sem.
razem III rokI rok



** Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP studenci odbywają w formie przedstawionej w załączniku nr 2 do zarządzenia Rektora nr 80/R/10 (e-learning)

*** w tym wykład ogólnouczelniany wybierany w VI semestrze, 30 h - 2 ECTS

Specjalizacja: dyplomacja publiczna

1 2 Zarządzanie eventami 30 30 30 2

2 2 Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej - 30 30 30 2

3 2 Kulturowe aspekty dyplomacji - 30 30 30 2

4 3 Sztuka wystąpień publicznych - 30 30 30 3

5 3 Dyplomacja ekonomiczna i biznesowa  - 30 30 30 3

6 2 Służby specjalne w dyplomacji - 30 30 30 2

7 4 Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego 30 30 30 4

8 3 Bezpieczeństwo wewnętrzne UE 30 30 30 3

9 2 Media międzynarodowe - 30 30 30 2

10 2 Lobbing regionalny w Unii Europejskiej - 30 30 30 2

Specjalizacja: dyplomacja społeczna

1 2 Marketing społeczny - 30 30 30 2

2 2 Migracje we współczesnym świecie  - 30 30 30 2

3 2 Dyplomacja ekonomiczna i biznesowa  - 30 30 30 2

4 3 Public Relations - 30 30 30 3

5 3 Sztuka autoprezentacji - 30 30 30 3

6 2 Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej - 30 30 30 2

7 4 Mediatyzacja życia społecznego - 30 30 30 4

8 3 Wpływ religii na relacje społeczne 30 30 30 3

9 2 Rozwój sieci globalnych 30 30 30 2

10 2 Patologie społeczne - 30 30 30 2

W – wykłady,   Ć – ćwiczenia,   K – konwersatoria,   S – seminaria   

  



Załącznik nr 3 A

W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS W Ć ECTS

I Moduł podstawowy

1 1 Ochrona własności intelektualnej 6 6 6 1

2 2+2+2+2 Język angielski 4 80 80 20 2 20 2 20 2 20 2

4 2 Technologie i społeczeństwo informacyjne 20 20 20 2

5 3 Filozofia polityki 3 20 20 20 3

6 4 Socjologia polityki 5 20 20 20 4

7 4 Ekonomia 1 20 20 20 4

8 3 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 20 20 20 3

9 4(2+2) Polityka zagraniczna państwa 2 30 20 10 20 10 4

10 5 (2+3) Podstawy wiedzy o współczesnych stosunkach 1 30 10 20 10 20 5

11 4  Elementy nauki o państwie i prawie 20 20 20 4

12  (2+2+4) Język francuski 5 60 60 20 2 20 2 20 4

13 4 (1+3) Wstęp do nauki o polityce 2 30 10 20 10 20 4

14 4 (2+2) Międzynarodowe stosunki polityczne 4 30 10 20 10 20 4

15 3 (1+2) Wstęp do geopolityki 3 20 10 10 10 10 3

16 2 Współczesne systemy polityczne 20 20 20 2

17 2 Metody i techniki badań politologicznych 10 10 10 2

18 4 (2+2) System polityczny RP 5 30 10 20 10 20 4

19 4 (2+2) Prawo konsularne i dyplomatyczne 6 30 10 20 10 20 4

496 186 310

II Moduł kierunkowy

1 4 (1+3) Protokół dyplomatyczny 2 40 20 20 20 20 4

2 5 Prawo międzynarodowe publiczne 4 30 30 30 5

3 5 Historia dyplomacji 1 20 20 20 5

4 3 Dyplomacja w XX i XXI wieku 20 20 20 3

5 2 Negocjacje międzynarodowe 10 10 10 2

6 4 Wprowadzenie do dyplomacji 20 20 20 4

7 2 Dyplomacja wojskowa i morska 2 10 10 10 2

8 3(1+2) Organizacje i instytucje międzynarodowe 3 20 10 10 10 10 3

9 4 Terroryzm międzynarodowy 20 20 20 4

10 2 Zasady savoir-vivre w dyplomacji 20 20 20 2

11 5(2+3) Bezpieczeństwo międzynarodowe 1 30 10 20 10 20 5

12 4 (2+2) Międzynarodowa ochrona praw człowieka 5 30 10 20 10 20 4

13 4 Prognozowanie i symulacje międzynarodowe 20 20 20 4

14 3 Komunikacja międzykulturowa 4 20 20 20 3

15 4(1+3) Polityka zagraniczna RP 6 30 10 20 10 20 4

340 140 200

III  Moduły  do wyboru:

1 25 Moduły specjalizacyjne  ogółem - 200 80 120 40 5 40 5 40 5 40 6 40 4

2 2+2+2+4 Seminarium dyplomowe - 120 120 30 2 30 2 30 2 30 4

3 4+4+4+4+2 Przedmioty fakultatywne *** - 180 180 40 4 40 4 40 4 40 4 20 2

500 260

RAZEM 1336 586 510 120 120 86 80 30 150 110 30 120 130 30 140 110 30 130 90 30 80 110 26+4*

** Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP studenci odbywają w formie przedstawionej w załączniku nr 2 do zarządzenia Rektora nr 80/R/10 (e-learning)

* W toku studiów studenci są zobowiązani do odbycia praktyki w wymiarze trzech tygodni, 120h, za którą otrzymują 4 pkt. ECTS. Rozliczenie praktyki następuje w 6 semestrze studiów.  Studenci wybierają praktyki:1) z oferty 

Biura Karier UG w porozumieniu z opiekunem praktyk; 2) samodzielnie w porozumieniu z opiekunem praktyk.

II rok III rok

W Ć

razem

S

I rok

Plan niestacjonarnych studiów I stopnia, kierunek: Dyplomacja 
Ścieżki specjalizacyjne: dyplomacja publiczna; dyplomacja społeczna

lp.
Punkty 

ECTS
Nazwa przedmiotu

4 sem. 6 sem.3 sem.

godzin zajęć

5 sem.1 sem. 2 sem.

egz. 

po 

sem.

w tym:

K

Przyjęty uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dn. 04.12.2014; zm. RW 2015.05.07; zm. RW 2016.06.09; zm RW 2017.05.11; zm. RW 2018.05.10



Specjalizacja: dyplomacja publiczna

1 2 Zarządzanie eventami - 20 20 20 2

2 3 Narzędzia komunikacji w dyplomacji publicznej - 20 20 20 3

3 2 Kulturowe aspekty dyplomacji - 20 20 20 2

4 3 Sztuka wystąpień publicznych - 20 20 20 3

5 3 Dyplomacja ekonomiczna i biznesowa  - 20 20 20 3

6 2 Służby specjalne w dyplomacji - 20 20 20 2

7 3 Współpraca zagraniczna jednostek samorządu 

terytorialnego 

20 20 20

3

8 3 Bezpieczeństwo wewnętrzne UE 20 20 20 3

9 2 Media międzynarodowe - 20 20 20 2

10 2 Lobbing regionalny w Unii Europejskiej - 20 20 20 2

Specjalizacja: dyplomacja społeczna

1 3 Marketing społeczny - 20 20 20 3

2 2 Migracje we współczesnym świecie  - 20 20 20

2

3 2 Dyplomacja ekonomiczna i biznesowa - 20 20 20 2

4 3 Public Relations - 20 20 20 3

5 3 Sztuka autoprezentacji - 20 20 20 3

6 2 Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej - 20 20 20 2

3 Mediatyzacja życia społecznego - 20 20 20 3

7 3 Wpływ religii na relacje społeczne 20 20 20 3

8 2 Rozwój sieci globalnych 20 20 20 2

10 2 Patologie społeczne - 20 20 20 2

W – wykłady,   Ć – ćwiczenia,   K – konwersatoria,   S – seminaria   

*** w tym wykład ogólnouczelniany wybierany w VI semestrze, 20h, 2 ECTS


