WY ŻSZA SZKOŁA MENED ŻERSKA W WARSZAWIE
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Dla studentów kierunku stosunki Międzynarodowe
Praktyki realizowane są w wymiarze 3 tygodni

Cel przedmiotu:
Celem praktyki jest zdobycie praktycznych doświadczeń i umiejętności z zakresu
funkcjonowania podstawowych mechanizmów stosunków międzynarodowych na różnych
poziomach -organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, działalności
parlamentarnej, urzędów centralnych.
W szczególności celem praktyki jest wyposażenie studenta w praktyczną wiedzę,
umiejętności i kompetencje w zakresie:
1. praktycznego przygotowania do realizowania zadań zawodowych i kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za powierzone zadania;
2.

umiejętności

i

kompetencji

niezbędnych

do

tworzenia

skutecznych

relacji

interpersonalnych, komunikowania się i negocjowania;
3. wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu stosunków międzynarodowych do dokonania
syntetycznej analizy i interpretacji procesów zachodzących we wzajemnych relacjach
pomiędzy instytucjami państwowymi i organizacjami na arenie międzynarodowej;
4.

umiejętność pracy w zespole

pozwalająca na kreatywne zastosowanie wiedzy we

współpracy z innymi osobami oraz wykorzystania dokumentów do podjęcia właściwych
decyzji.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:
wiedza: ogólne wiadomości z zakresu stosunków międzynarodowych i realizowanej
specjalności;
umiejętności:

zastosowania wiedzy w pracy zespołowej, wypowiadania się z zakresu

realizowanej na kierunku specjalności posługując się właściwą terminologią , wyszukiwania
informacji, dokonywania ich analizy oraz krytycznego odniesienia się do nich;
kompetencje: elastyczność , gotowość do uczenia się, myślenie analityczne, organizacja
pracy własnej, otwartość na zmiany
Treści programowe:
1) zapoznanie się ze specyfiką instytucji/komórek organizacyjnych, w których praktyka jest
odbywana, w szczególności poznanie realizowanych zadań związanych z tematyką

międzynarodową,

sposobu

funkcjonowania,

organizacji

pracy

oraz

prowadzonej

dokumentacji;
Program praktyk obejmuje:
1) analizowanie procesów zachodzących we wzajemnych relacjach pomiędzy instytucjami
i organizacjami na arenie europejskiej i międzynarodowej;
2) poznawanie problemów społecznych, kulturowych i gospodarczych wybranych krajów,
narodów, organizacji i instytucji;
3)zaznajamianie się z problemami

gospodarczymi/dyplomatycznymi/bezpieczeństwa

zachodzącymi w Europie i na świecie;
4)zaznajamianie się z podejmowaniem procesów decyzyjnych;
5)zapoznawanie

się z

funkcjonowaniem

i

efektami

działalności

europejskich

i międzynarodowych instytucji kulturalnych i humanitarnych;
6)uczenie się i nabywanie umiejętności prowadzenia dokumentacji organizacji i instytucji
w zakresie zasad prawnych, ich funkcjonowania i praktycznej działalności;
7)zapoznawanie się z programami i planami rozwoju europejskich stosunków politycznych,
społecznych i gospodarczych wybranych instytucji i organizacji;
8) badanie przyczyn sukcesów i niepowodzeń w stosunkach Polski ze swymi sąsiadami
w ramach Unii i poza jej strukturami;
9)studiowanie polskiego systemu społeczno-politycznego i analizowanie go na tle innych
państw Unii Europejskiej i wschodnich sąsiadów;
11 )nabywanie umiejętności stosowania metod prowadzenia negocjacji.
12)poznawanie stosowanych zasad dyplomacji publicznej np. w zakresie promocji własnej
miejscowości/regionu/kraju.
Organizacja praktyk:
Praktyka odbywa się w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się problematyką
międzynarodową, jednostkach samorządu terytorialnego (komórki związane z problematyką
międzynarodową), biurach poselskich, senatorskich, euro parlamentarzystów, partii
politycznych,

placówkach

dyplomatycznych

i

konsularnych,

organizacjach

międzynarodowych (ich agendach i punktach informacyjnych w Polsce), mediach.
Metody oceny praktyki:
Zaliczenie na podstawie potwierdzenia odbytej praktyki realizowanej zgodnie z programem
praktyk.

