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W wyborze specjalności dla II roku na kierunku Stosunki Międzynarodowe na
studiach II stopnia mają prawo uczestniczyć osoby, które posiadają aktywny
status studenta I roku na studiach II stopnia w semestrze letnim w roku ak.
2021/2022 na kierunku Stosunki Międzynarodowe.
Każdy student na II roku na kierunku Stosunki Międzynarodowe na studiach
II stopnia ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, realizowanych w roku ak.
2022/2023 zgodnie z planem studiów dla wybranej specjalności.
Studenci mają do wyboru dwie specjalności: „Międzynarodowe polityki
rozwoju” oraz „Studia Euroazjatyckie”. 
Plany studiów dla poszczególnych specjalności dostępne są na stronie:
https://planystudiow.uek.krakow.pl/index.php?
a=148&id=35&idSemestruRoku=43
Uruchomienie specjalności nastąpi Decyzją Dyrektora Instytutu na podstawie
wskazań większości Studentów oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora
R.0211.15.2022 z dn. 28 lutego 2022 określającym wielkość grup zajęciowych
Spotkanie informacyjne dotyczące wyboru specjalności odbędzie się            
 w dniach 16-20 maja 2022 r. Dokładny termin spotkania zostanie przesłany
studentom pocztą e-mail.
Osoby pragnące uzyskać więcej informacji o proponowanych specjalnościach
mogą w okresie 23-25 maja 2022 r. skorzystać z dodatkowych konsultacji e-
mail. Informacji na temat:
specjalności „Międzynarodowe polityki rozwoju” udziela dr Marcin Kędzierski
specjalności „Studia Euroazjatyckie” udziela dr Karolina Kotulewicz-Wisińska
Wybór specjalności przez uprawnionego studenta polega na wskazaniu            
w systemie USOSweb jednej spośród wymienionych specjalności w okresie 
 26-27 maja 2022 r.
Ogłoszenie wyników zapisów zostanie przesłane na maile studenckie
uczelniane w dniu 30 maja 2022 r. 
Niedokonanie przez studenta żadnego wyboru skutkować będzie
przypisaniem go do specjalności wskazanej przez Dyrektora Instytutu
Politologii, Socjologii i Filozofii.
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https://planystudiow.uek.krakow.pl/index.php?a=148&id=35&idSemestruRoku=43


Charakterystyka specjalności

Korporacje międzynarodowe w Euroazji,
Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich,
Rola kapitału społecznego w kształtowaniu relacji politycznych i
gospodarczych w krajach Euroazji,
Prawne aspekty współpracy gospodarczej z państwami WNP,
Dyplomacja gospodarcza na Wschodzie,
Analiza procesów gospodarczych na obszarze WNP,
Rozwój gospodarczy Chin, Indii i Rosji w XXI wieku,
Stosunki UE i Polski z państwami WNP oraz Azji i Pacyfiku,
Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich.

firmach współpracujących z przestrzenią euroazjatycką
euroazjatyckich przedsiębiorstwach współpracujących z Europą i Polską
instytucjach unijnych jako eksperci i doradcy
organizacjach międzynarodowych
polskich przedstawicielstwach zagranicznych
placówkach dyplomatycznych
administracji publicznej, organizacjach pozarządowych
środkach masowego przekazu

Studia Euroazjatyckie

Studia Euroazjatyckie odpowiadają na potrzeby rynku. Przedmioty w dużej
mierze łączą teorię z praktyką, co wpływa na pozytywną ocenę specjalności
przez potencjalnych pracodawców, którzy współtworzyli jej program.
Absolwenci  tej specjalności będą odpowiednimi kandydatami do pracy dla
biznesu, instytucji badawczo-analitycznych, dziennikarstwa, organizacji
pozarządowych pracujących na obszarze Europy i Azji.
Przykładowe przedmioty:

Kwalifikacje i perspektywy zawodowe
Absolwenci znajdą pracę między innymi w:



Charakterystyka specjalności

Globalne dobra publiczne,
Migracje a rozwój społeczno-gospodarczy,
Międzynarodowe wyzwania polityki demograficznej,
Międzynarodowe wyzwania polityki edukacyjnej,
Studia nad rozwojem,
Współpraca międzynarodowa przy realizacji projektów,
Wielokulturowość: korzyści, wyzwania, zagrożenia.

krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach
krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych
instytucjach rządowych
ośrodkach badawczych i firmach konsultingowych
instytucjach samorządowych

Międzynarodowe Polityki Rozwoju

Program specjalności koncentruje się na globalnych problemach
rozwojowych oraz próbach ich rozwiązania. W trakcie studiów na tej
specjalności studenci zapoznają się z kluczowymi wyzwaniami stojącymi
przed międzynarodową wspólnotą polityczną i ich ewolucją na przestrzeni
ostatnich lat. Ponadto, celem specjalności jest przekazanie studentom
niezbędnych narzędzi do analizowania działań podejmowanych przez różne
organizacje i agendy międzynarodowe, a tym samym przygotowanie ich do
pracy w krajowych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się
rozwiązywaniem międzynarodowych problemów publicznych.
Przykładowe przedmioty:
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