Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które
pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych, tj. europejskim i globalnym.
Absolwenci, którzy ukończą specjalność, posiądą wiedzę teoretyczną z zakresu
funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym oraz praktyczne umiejętności
niezbędne do pracy między innymi w: przedsiębiorstwach różnych branż, departamentach
prowadzących wymianę handlową z zagranicą, organizacjach współdziałających z
instytucjami Unii Europejskiej oraz wszystkich instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z
obrotem międzynarodowym.
Ponadto absolwenci będą przygotowani do opracowywania i wdrażania programów
działania przedsiębiorstwa oraz kontroli ich realizacji w sytuacji postępującej globalizacji.
Mogą ponadto: znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w
biznesie międzynarodowym, prowadzić własną działalność gospodarczą zarówno w kraju, jak
również za granicą, także przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i środków komunikacji,
na przykład internetu, pracować w działach handlu zagranicznego, firmach konsultingowych
w zakresie strategii międzynarodowych, biurach radców handlowych, czy działach analiz
ekonomicznych w organizacjach międzynarodowych.
Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci specjalności
międzynarodowe stosunki ekonomiczne będą mogli podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds.
projektów unijnych, specjalista ds. negocjacji umów międzynarodowych, konsultant ds.
promocji inwestycji i handlu, kierownik projektów międzynarodowych, specjalista ds. handlu
zagranicznego, czy specjalista ds. e-commerce w przedsiębiorstwach handlowych.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe uzyska wiedzę z zakresu
stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa, ekonomii, geografii, socjologii i
prawa. Ponadto absolwent posiądzie wiedzę z zakresu zagadnień społecznopsychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości
wpływającej na stan bezpieczeństwa państw. Zdobędzie umiejętności abstrakcyjnego
pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych
warunkach sposobu postępowania. Będzie umiał uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki
podejmowanych decyzji. Zdobędzie kwalifikacje do: rozwiązywania złożonych problemów
zawodowych, kierowania i kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania
zespołami ludzkimi.
Przygotowany będzie do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego
szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach oraz w
przedsiębiorstwach.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalność: dziedzictwo europejskie i narodowe
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Specjalność dziedzictwo europejskie i narodowe skierowana jest do osób, które pragną
aktywnie kreować nowe rozwiązania w dziedzinie zachowania dziedzictwa kulturalnego
zarówno na poziomie kontynentalnym, regionalnym i subregionalnym, jak i krajowym oraz
lokalnym. Absolwenci, którzy ukończyli tę specjalność, posiądą wiedzę w dziedzinie historii i
kultury europejskiej, a także narodowej, wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania
jednostek kultury na rynku międzynarodowym oraz praktyczne umiejętności niezbędne do
pracy między innymi w: przy różnorodnych projektach międzynarodowych w organizacjach i
jednostkach prowadzących wymianę kulturalną z zagranicą, organizacjach współdziałających
z instytucjami Unii Europejskiej oraz wszystkich instytucjach związanych z szeroko pojętymi
międzynarodowymi stosunkami kulturalnymi.
Ponadto absolwenci będą przygotowani do opracowywania i wdrażania programów
działania jednostek kultury i organizacji pozarządowych oraz kontroli ich realizacji w sytuacji
postępującej globalizacji. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci
specjalności dziedzictwo europejskie i narodowe mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista
ds. projektów unijnych w zakresie kultury, specjalista ds. negocjacji międzynarodowych
umów, konsultant ds. promocji kultury, menadżer projektów międzynarodowych.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalność: polityka regionalna
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Specjalność polityka regionalna zakłada specjalistyczne przygotowanie studenta, z
udziałem najnowszych osiągnięć nauk społecznych i humanistycznych, w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji w dziedzinie polityki regionalnej Unii Europejskiej obejmującej
polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturalne relacje „centrum-region”. Zakres
problemowy zajęć w zasadniczej mierze koncentrować się będzie wokół teorii i praktyki
polityki regionalnej prowadzonej/projektowanej w województwie łódzkim oraz powiecie
piotrkowskim. Wśród kierunkowych efektów kształceniowych wyróżnia się formowanie
praktycznych umiejętności związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
zajmujących się programowaniem, realizowaniem i promowaniem zadań polityki regionalnej.
Absolwent specjalności polityka regionalna będzie przygotowany do podjęcia
czynności zawodowych w państwowych jednostkach organizacyjnych, jednostkach
samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego. Przykładowymi
stanowiskami pracy to: specjalista ds. projektów unijnych w zakresie kultury, gospodarki czy
edukacji, specjalista ds. polityki społecznej, aktywizacji zawodowej, promocji regionu,
miasta, menadżer projektów międzynarodowych oraz menadżer działający w sektorze
polityki regionalnej, kultury i gospodarki, specjalista zarządzania projektami, pracownik
sektora administracji publicznej wszystkich szczebli w zakresie projektowania i utrzymywanie
kontaktów regionalnych.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalność: dyplomacja europejska
STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Specjalność dyplomacja europejska skierowana jest do osób, które pragną realizować
się zawodowo w instytucjach lub organizacjach utrzymujących i rozwijających
międzynarodowe kontakty polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. Absolwenci,
którzy ukończyli specjalność posiądą wiedzę w dziedzinie historii, stosunków
międzynarodowych, podstaw prawa międzynarodowego, dyplomacji i dyplomatyki, technik
negocjacyjnych i szeroko rozumianego public relations. Nabędą również praktyczne
umiejętności niezbędne dla prowadzenia korespondencji handlowej i dyplomatycznej, jak
również wiedzę na temat prowadzenia polityki międzynarodowej w wymiarze regionalnym.
Ponadto absolwenci będą przygotowani do opracowywania i wdrażania programów
wynikających z przynależności polski do organizacji międzynarodowych (UE, NATO, ONZ i
inne). Powinni znaleźć zatrudnienie jako menadżerowie-praktycy działający w sektorze
polityki regionalnej, kultury i gospodarki, specjaliści zarządzania projektami, specjaliści ds.
kontaktów międzynarodowych, pracownicy sektora administracji publicznej wszystkich
szczebli zaangażowani w utrzymywanie kontaktów indywidualnych kontaktów partnerskich
czy regionalnych.
Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci specjalności dyplomacja
europejska mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. projektów unijnych w zakresie
kultury gospodarki czy edukacji, specjalista ds. negocjacji międzynarodowych umów,
konsultant ds. promocji regionu, miasta, menadżer projektów międzynarodowych.
Absolwenci powinni zdobyć również wiedzę i umiejętności wystarczające dla aplikowania o
przyjęcie do korpusu służby dyplomatycznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i
europejskim.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalność: integracja środkowoeuropejska
STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Specjalność zakłada zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami nauk
politycznych, społecznych i teorii stosunków międzynarodowych w zakresie integracji
regionalnej i subregionalnej na terenie Europy Środkowowschodniej. Należy podkreślić, że
specjalność integracja środkowoeuropejska jest zgodna z priorytetami kształcenia
specjalistów w zakresie integracji określonymi przez Radę Ambasadorów państw Grupy
Wyszehradzkiej i realizowanymi przez jednostki podległe, głównie przez Instytut Europy
Środkowowschodniej w Esztregom (Węgry).
Specjalność integracja środkowoeuropejska skierowana jest do osób, które pragną
realizować się zawodowo w instytucjach lub organizacjach utrzymujących i rozwijających
kontakty partnerskie na obszarze Europy środkowowschodniej. Absolwenci, którzy ukończyli
tę specjalność, posiądą wiedzę w dziedzinie historii i teraźniejszości państw Europy
Środkowowschodniej, możliwości i zagrożeń geopolitycznych, aspektów integracji drugiego
planu (z obszarem UE), kultury środkowoeuropejskiej (w aspekcie regionalnym i
narodowym), wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania regionalnych organizacji
międzynarodowych oraz praktyczne umiejętności niezbędne do pracy między innymi w: przy
różnorodnych projektach międzynarodowych w organizacjach i jednostkach prowadzących
samodzielną politykę regionalną (instytucje państwowe i samorządy szczebla wojewódzkiego
i powiatowego).
Ponadto absolwenci są przygotowani do opracowywania i wdrażania programów
wynikających z porozumień regionalnych. Powinni znaleźć zatrudnienie jako menadżerowiepraktycy działający w sektorze polityki regionalnej, kultury i gospodarki, specjaliści
zarządzania projektami, pracownicy sektora administracji publicznej wszystkich szczebli
zaangażowani w utrzymywanie kontaktów indywidualnych kontaktów partnerskich czy
regionalnych. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci specjalności
integracja środkowoeuropejska mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. projektów
unijnych w zakresie kultury gospodarki czy edukacji, specjalista ds. negocjacji
międzynarodowych umów, konsultant ds. promocji regionu, miasta, menadżer projektów
międzynarodowych.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalność: bezpieczeństwo i porządek publiczny
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe specjalność bezpieczeństwo i porządek
publiczny będzie wyposażony w wiedzę z zakresu: determinantów zależności i
współzależności międzynarodowych; mechanizmów funkcjonowania systemów politycznych
i gospodarczych państw; motywacji, norm prawnych i reguł rządzących funkcjonowaniem
państwa w życiu międzynarodowym; struktur i funkcji najważniejszych organizacji
międzynarodowych; bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego; ochrony
informacji niejawnych; zarządzania kryzysowego, połączonych ze zdolnością politologicznego
interpretowania nowych zjawisk oraz rozwijaniem umiejętności związanych z realizacją
celów i zadań z zakresu bezpieczeństwa.
Absolwent posiądzie pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznopsychologicznych oraz umiejętności konfrontowania jej z elementami rzeczywistości
wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zdobędzie umiejętności abstrakcyjnego
pojmowania idei bezpieczeństwa oraz wyboru konkretnego i optymalnego w danych
warunkach sposobu postępowania. Będzie umiał uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki
podejmowanych decyzji. Zdobędzie kwalifikacje do: rozwiązywania złożonych problemów
zawodowych, kierowania i kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania
zespołami ludzkimi.
Absolwent będzie przygotowany do pracy na kierowniczych stanowiskach w
administracji publicznej, w szczególności w jednostkach organizacyjnych służb państwowych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
specjalność: logistyka międzynarodowa
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent studiów drugiego stopnia, na kierunku stosunki międzynarodowe
specjalność logistyka międzynarodowa będzie dysponował niezbędną wiedzą z zakresu
stosunków międzynarodowych, politologii, ekonomii, geografii, socjologii, prawa oraz
logistyki i zarządzania umożliwiającą analizę gospodarki światowej, międzynarodowych
stosunków politycznych oraz systemów logistycznych pozwalających na umiejętne i twórcze
ich stosowanie w praktyce.
Posiądzie rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i
umiejętności z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych,
usługowych) oraz innych organizacji funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw. Będzie
dysponował obszerną wiedzą o europejskich standardach działalności gospodarczej,
dotyczących logistyki, opartą na gruntownej znajomości zagadnień Unii Europejskiej i
stosunków międzynarodowych. W obszarze europejskiej logistyki stosowanej, będzie znał
rozwój i najnowsze osiągnięcia w takich obszarach jak np.: centra logistyczne
(dystrybucyjne), logistyka miejska, logistyka odwrotna (logistyka recyrkulacji).
Będzie również przygotowany do zarządzania logistyką w sytuacjach kryzysowych
(tzw. logistycznego zarządzania kryzysowego), w tym do współpracy z logistyką militarną –
funkcjonującą w europejskich strukturach NATO – której przedmiotowy zakres
odpowiedzialności oraz procedury działań znacznie odbiegają od standardów logistyki
gospodarczej.
Specjalistyczna wiedza pozwoli mu poznać i zrozumieć charakter i ewolucję
międzynarodowych systemów politycznych, gospodarczych, oraz sprawne i efektywne oceny
skutków, stosowania podstawowej zasady logistyki – skuteczności, właściwej procesom
kierowania i ekonomiczności podejmowania decyzji.

