Śródziemnomorskie Liceum im. św. Dominika Guzmana w Lublinie
Nowy profil od roku szkolnego 2020/2021
Polityka -dyplomacja- bezpieczeństwo narodowe

1. Profil tworzony we współpracy pomiędzy Liceum Śródziemnomorskim a Katolickim
Uniwersytetem Lubelski Jana Pawła II (Instytut Historii, Instytut Nauk Politycznych
i Spraw Międzynarodowych).
2. Profil klasy dostosowany do programu studiów prowadzonych w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła, zwłaszcza na następujących kierunkach:
- Historia, Hispanistyka (Wydział Nauk Humanistycznych),
- Bezpieczeństwo narodowe, Stosunki międzynarodowe (Wydział Nauk Społecznych)
3. Proponowane zajęcia podstawowe dla klasy profilowanej (2 godziny tygodniowo)
- Relacje międzynarodowe i dyplomacja: historia i współczesność (1 godz.)
- Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (1 godz.)
4. Proponowane zajęcia fakultatywne (4 godziny tygodniowo)
- Świat języka hiszpańskiego: historia i współczesność (1 godz.)
- Terroryzm i służby specjalne (1 godz.)
- Protokół dyplomatyczny (1 godz.)
- Prawo międzynarodowe: teoria i praktyka (1 godz.)
5. Prowadzący zajęcia: wykładowcy i doktoranci KUL specjalizujący się w wymienionych
dziedzinach wiedzy

6. Proponowane formy dodatkowej współpracy w ramach profilu
- Udział uczniów klasy profilowanej w wybranych wykładach prowadzonych w ramach
wymienionych kierunków studiów
- Autorskie projekty realizowane we współpracy uczniów klasy profilowanej Liceum
Śródziemnomorskiego oraz studentów KUL
- Zaangażowanie młodzieży licealnej, w formie wolontariatu, w zajęcia o charakterze
praktycznym na KUL-u:
* przygotowywanie i organizacja konferencji naukowych,
* spotkań z przedstawicielami świata polityki, dyplomacji i nauki,
* wydarzeń kulturalnych
- Wizyty w Liceum gości zapraszanych na KUL, w tym dyplomatów, uczonych, twórców
kultury z Polski oraz krajów języka hiszpańskiego
- Przyjmowanie najlepszych absolwentów klasy profilowanej Liceum Śródziemnomorskiego
na wybrane przez nich kierunki studiów KUL
- Wzajemna promocja obu podmiotów

Charakterystyka i perspektywy zawodowe absolwentów wymienionych kierunków studiów
Hispanistyka (I stopień)
Studia przygotowują do:



zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź
podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji
związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;



pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,
sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego,
przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność
dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i
samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.
Tytuł zawodowy licencjata w zakresie hispanistyki uprawnia do:



ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologii romańskiej, filologii
hiszpańskiej lub iberyjskiej, oraz na historii i kierunkach pokrewnych)
Historia (I i II stopień)
Studia umożliwiają:



zdobycie podstawowej wiedzy historycznej z poszczególnych epok, podstaw
warsztatu badawczego oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych
badań naukowych i pisania prac historycznych
Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:
– nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii
– archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu
archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista
zarządzania dokumentacją

Bezpieczeństwo narodowe (I i II stopień)
Studia przygotowują do:


pracy w najważniejszych instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych,
zajmujących się bezpieczeństwem państwa



wykonywania zawodu: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony
danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia,
pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych
Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:
– specjalista bezpieczeństwa społecznego i zarządzania ryzykiem
– specjalista bezpieczeństwa publicznego i ochrony cywilnej
– specjalista bezpieczeństwa międzynarodowego
Tytuł zawodowy licencjata w zakresie bezpieczeństwa narodowego uprawnia do:



ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na bezpieczeństwo narodowe lub
bezpieczeństwo wewnętrzne)



kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
Stosunki międzynarodowe (I stopień)
Studia przygotowują:



do pracy zawodowej w co najmniej kilku sektorach rynku pracy, m.in. w
następujących placówkach: organizacje międzynarodowe, dyplomacja, administracja rządowa
i samorządowa, przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe,
media, straż graniczna, agencje celne



pracy w zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów
międzynarodowych w przedsiębiorstwach, analityk lub specjalista w administracji
państwowej



specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią
organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz
organizacji międzynarodowych



specjalistów zdolnych do realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce
transgranicznej i transatlantyckiej

