
Uchwala nr 1516
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 12 iute go 2014"r.

w sprawie utworzenia kierunku studilSw ut zakresie studifw pierwszego stopnia
- studia wschodnie - i prowadzenia tego kierunku przez lVydzial Historyczno-

Socjologiczny oraz okreilenia efektd,w ksztalcenia dla kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt Il Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku
Senat Uniwersytetu w Biatymstoku uchwala, co nastgpuje:

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek studi6w studia wschodnie,
studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie
przez Wy dzial Historyczno-Socjologiczny, poczEwsry od roku akademickiego
201412015, w formie studi6w stacjonamych.

$2
Senat okre6la efekty ksaalcenia dla kierunku studi6w studia wschodnle, studia
pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia
stanowi Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zal1cznik
do Uchwaly nr l5l6
Senatu UniwcrsJ4etu w Bialymstoku
z dnia l2 lutego 2014 roku

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku studia wschodnie

studia pierwszego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w I stopnia studia wschodnie zostal przypisany do obszaru nauk
humanistycznych oraz do obszaru nauk spolecznych opisanych w Rozporz4dzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyzszego (Dz.U. 22011r. Nr 253, po2.1520).
Kierunek studia wschodnie, jako nauka o historii i kulturze, jak r6wniez stosunkach
politycznych, gospodarczych i spolecznych w regionie kaj6w postradzieckich, ma charakter
interdyscyplinamy. Bada r62ne aspekty tradycji i system6w mySlowych, a tak2e zjawisk
i proces6w wewngtrznych oraz migdzynarodowych na obszarze paristw postradzieckich.

Obia6nienia oznaczerfi:
SW (przed podkeSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku studia wschodnie
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkeSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
pierwszego stopnia
SlA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakesie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia
0l 03i - numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
sl udia wschodnie absolwent:

Odniesieni€ do
ef€kt6w

ksztalcenia
w obszarsch
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

i spolecznych

WIf,DZA

sw wol ma podstawow4 wiedzg og6ln4 z zakrest historii najnowszej
obszaru postradzieckiego HIA WOt

sw w02
zna podstawowe kierunki badari historycznych dotycz4cych
obszaru postradzieckiego takich jak historia polityczna, spoleczna,
gospodarcza, kultury, rodziny

HlA W04
HIA W05

sw w03
ma uporzqdkowan4 wiedzg na poziomie podstawowym z zakregt
historii politycznej, gospodarczej, spolecznej i kultury kraj6w
postradzieckich

HIA W03

sw w04 zna historyczne uwarunkowania dzisiejszej sy{uacji politycznej,
spolecznej, kulturalnej i ekonomicznej kraj6w postradzieckich

HtA W05



sw w05
ma podstawow4 wiedzg na temat relacji politycznych
i kufturalnych migdzy krajami postradzieckimi a cywilizacj4
zachodniq

HIA WOs

sw w06
rozpoznaje relacje i zale2no6ci na poziomie podstawowym
pomigdzy przeszloSci4 a aktualnymi wydarzeniami na terente
pahstw postradzieckich

HIA W07

sw w07
zna podstawowe instyucje i organizacje bgdqce wynikiem
proces6w integracyjnych na terenie paristw postradzieckich HrA Wl0

sw w08
zna podstawowe Zr6dta informacji, metody ich analiz oraz rozumie
ich pr4rdatno66 w badaniach nad dziejami i wsp6lczesno6ci4
kraj6w postradzieckich

HIA W07

sw w09
ma podstawowq wiedzg na temat aktualnych wydarzefi
w paristwach postradzieckich, rozeznanie w ich sytuacji
polilcznej, kulturowej i gospodarczej

HIA W06

sw wl0
ma podstawow4 wiedzg na temat zr6Znicowania kulturowego
i narodoworiciowego oraz ich wplywu na sytuacjg w paristwach
oostradzieckich

H lA W04
HIA W05

sw wil
ma podstawow4 wiedzg na temat gl6wnych kierunk6w polityki
pahstw postradzieckich, ich znaczenia i wplyrvu na sltuacjg
migdzynarodow4

HIA W06

sw wl2 posiada podstawowq wiedzg na temat roli komunikacji i medi6w
w nowoczesnvm sooleczefi stwie H lA W05

sw wl3 ma podstawowA znajomoSd metod badawczych maj4cych
zastosowanie w studiach nad obszarem oostradzieckim

HIA
HIA

_w03
w07

sw wt4 ma podstawowq wiedzg na temat zasad ochrony wlasno:lcr
intelektualnei

HIA W08

sw wl5
zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie
i doktryny polityczne dominuj4ce w krajach postradzieckich oraz
kierunki badaf tych obszar6w dzialalno5ci intelektualnej

HrA W06

sw wt6
zna i interpretuje podstawowe normy i przepisy prawa reguluj4ce
funkcjonowanie podmiot6w dzialaj4cych w systemre
migdzynarodowym

slA w07

sw wt7
ma podstawowq wiedzg na temat stosunk6w migdzynarodowych
na plaszczyLnie politycznej, ekonomicznej i kulturalnej na
obszarze oostradzieckim

slA w03

sw wl8
rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne
i ekonomiczne warunkuj4ce migdzynarodow4 pozycjg kraj6w
obszaru postradzieckiego

s lA w03

UMIEJETNOSCI

SW UOI

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzg w spos6b uporz4dkowany
i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik
pozyskiwan ia, klasyfi kowan ia i analizowania informacj i, zgodnie
ze wskaz6wkam i oniekuna naukoweso

HIA UO3

SW UO2

potrafi w stopniu podstawowym wykorzysta6 wiedzg teoretyczn4
wlaSciwq dla studi6w nad obszarem postradzieckim do opisu
podstawowych problem6w historycznych, ekonomicznych,
politycznych i kulturowych pafistw postradzieckich

SIA UO2

HIA UO4

SW UO3

potrafi wykorzysty"wa6 podstawow4 wiedzg teoretyczn4 do
interpretacji wydarzei politycznych na terenie paistw
oostradzieckich

SIA UO2



SW UO4

potrafi wykorzysta6 wiedzg teoretyczn4 i podstawowe
umiejgtnoSci zbierania i analizy ir6del w badaniu historii
i kultury kraj6w postradzieckich

HIA UO2

SW UO5
potrafi analizowat biei4c4 s1,tuacjg polityczn4 i gospodarcz4
paristw postradzieckich SIA UO8

SW UO6

potrafi sporz4dzi6 wypowiedZ na pi6mie dotycz4c1 problematyki
wschodniej w jgzyku polskim oraz w dw6ch jgzykach obcych
(zachodnio- i wschodnioeuropejskim)

HIA UO8

SW UO7

potrafi prrygotowa6 pracg dyplomow4 z zakresu historii
i wsp6lczesno5ci paristw postradzieckich przestrzegaj4c regul
redakcyjnych i jgzykowych

HIA UO8

SW UO8
potrafi obslugiwa6 na poziomie podstawowym programy biurowe
i wykorzystywa6 je do przrygotowywania prac pisemnych

HIA UO8

SW UO9
potrafi sformulowa6 wypowiedi ustn4 na temat problematyki
wschodniej wjgryku polskim oraz w dw6ch jgzykach obcych

H]A UO9

SW UIO
potrafi kompetentnie wypowiadai sig publicznie na temat sytuacJi
na obszarze postradzieckim HIA UO9

SW UII
posluguje sig na poziomie Bl/82 jednym jgzykiem
zachodnioeuropejskim oraz na poziomie Bl/82 jednym jgzykiem
wschodnioeuropejskim ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
zagadniei mi gdzynarodowych

HIA UIO

SW UI2
potrafi wyszukiwa6, analizowa6, ocenia6, selekcjonowa6
i u2ytkowa6 informacje z wykorzystaniem r62nych Lr6del

HIA UOI

ul3SW

potrafi samodzielnie zdobywa6 wiedzg i umiejgtnoSci badawcze
zwi4zane z kulturowymi, prawnymi, politycznymr
i ekonomicznymi uwarunkowaniami sytuacj i kraj6w
oostradzieckich

HIA UO3

SW UI4

posiada umiejgtnoSi merytorycznego argumentowania
i dyskutowania w jgzyku polskim oraz obcych, przedstawiania
swoich opinii i odnoszenia sig do pogl4d6w innych autor6w
w obszarze problematyki kraj6w postradzieckich

HIA UO6

SW UI5
potrafi porozumiewa6 si9 z wykorzystaniem r62nych kanal6w
itechnik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania
obszar6w oostradzieckich

HIA UO7

SW UI6
potrafi rozpozna6 i oceni6 warto66 wytwor6w kultury oraz
okreSIi6 ich walory w kategoriach atrakcj i turystycznych

HIA UO5

SW UI7
potrafi przygotowa6 prezentacjg multimedialnq
wykorzystyrNa6 nowoczesne technologie informacyjne

ofaz HIA UO7

KOMPETENCJE SPOLECZNE

SW KOI
ma nawyk (ledzenia na bie24co sy,tuacj i kraj6w postradzieckich
oraz odnosz4cych sig do niej publikacji

HIA KOI

SW KO2
uczestniczy w wykonywaniu zadah przydzielonych zespolom
w trakcie zajgd na uczelni

HIA KO2

SW KO3

rozumie podstawowe zasady etyczne obowi4zuj4ce w mediach,
w dzialalno6ci dotycz4cej ochrony dziedzictwa kulturowego,
gospodarki i turystyki

HIA KO3

SW KO4 potrafi zaplanowad proces uczenia sig HIA KO3

SW KO5
dostrzega podstawowe priorltety wsp6lczesnej polityki kraj6w
postradzieckich

K03HIA



SW KO6
rozumie znaczenie migdzynarodowych i historycznych
uwarunkowari wspolczesnej pozycji poszczeg6lnych kraj6w
postradzieckich

HIA KO3

SW KO7

wykazuje kompetencje do formulowania s4d6w na temat
podstawowych kwestii ekonomicznych, politycznycn,
kulturowych, spolecznych i prawnych dotyczqcych kraj6w
postradzieckich i ich historycznych uwarunkowair

SIA KO4

HIA KO4

SW KO8
swobodnie funkcjonuje w Srodowisku wielokulturowym, rozumie
wartoS6 pluralizmu i tolerancj i

SIA KO4
HIA KO4

SW KO9
uznaje i szanuje r62nice punkt6w widzenia determinowane r6znym
podlo2em narodowym i kulturowym

HIA KO2
HIA KO4

SW KIO

jest przygotowany do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowari
w: (l) administracji krajowej i samorz4dowej, (2) instytucjach
m i gdzynarodowych, (3) przedsi gbiorstwach polskich dzialajqcy ch
na rynkach kraj6w postradzieckich, (4) Srodkach masowego
przekazr oraz (5) podmiotach zajmujqcych sig turystykq

HIA-KO4
HIA KO5

SIA KO4

SIA KO5

SW KII ma 6wiadomoS6 odpowiedzialnoSci obywateli za zachowanie
dziedzictwa kulturowego narod6w HIA KO5


