
STUDIA PROWADZONE SĄ  
W JĘZYKU           

2-LETNIE STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) – 4 SEMESTRY

SPECJALNOŚĆ:
•  Bezpieczeństwo międzynarodowe, migracje i terroryzm

STUDIA ONLINE. SPECJALNOŚCI  
NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE  
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PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

• ambasady i placówki zagraniczne,
• międzynarodowe organizacje i korporacje,
• administracja publiczna,
• think-tanki zajmujące się analizą zagrożeń 

międzynarodowych,

• instytuty badawcze, 
• organizacje pozarządowe,
• instytucje Unii Europejskiej,
• agendy ONZ.

SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, MIGRACJE I 
TERRORYZM  

Program jest odpowiedzią na nasilające się problemy migracyjne oraz aktywność organizacji terrorystycznych zagrażających 
zarówno bezpieczeństwu pojedynczych państw, jak i społeczności międzynarodowej. Podejmuje takie kwestie, jak 
cyberterroryzm, bezpieczeństwo energetyczne, przyczyny i skutki migracji, budowanie międzynarodowego zabezpieczenia 
państw w oparciu o system sojuszy. Wybierając tę specjalność, zyskasz kompetencje niezbędne w pracy w organizacjach 
i firmach zajmujących się bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym oraz oceną ryzyka, a także w służbach 
wywiadowczych.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

•     Sojusze międzynarodowe,
•     Migracje w stosunkach międzynarodowych,
•     Bezpieczeństwo energetyczne,
•     Terroryzm i cyberterroryzm.

umiejętność sporządzania
raportów analitycznych

umiejętność pracy z wykorzystaniem
materiałów w różnych językach
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                  adres: 
   ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, parter, pok. 28

tel.: + 48 22 45 72 400          
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl

KONTAKT DO REKRUTACJI

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU  
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

umiejętność sporządzania
raportów analitycznych

umiejętność analizy sytuacji 
międzynarodowej

otwartość 
na zmiany

umiejętność 
komunikowania się  
w językach obcych

umiejętność pracy  
w zespole

umiejętność pracy z wykorzystaniem
materiałów w różnych językach

umiejętność pracy 
z materiałami 

prasowymi

umiejętność 
komunikacji

umiejętność negocjacji  
i mediacji



vistula.edu.pl

AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU
VISTULA
ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
tel.: +48 22 45 72 300

@uczelniavistula

uczelniavistula

vistula.edu.pl
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