
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2a do wniosku 
 

P r o g r a m   s t u d i ó w 

Część A) programu studiów*  

E f e k t y   u c z e n i a   s i ę        

 

Wydział prowadzący studia: 

  
Wydział Nauk Pedagogicznych 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a 

zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)  

Pedagogika specjalna 

Poziom studiów 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Jednolite studia magisterskie 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
(poziom 6, poziom 7) 

Poziom 7 

Profil studiów: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

Ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister 

Przyporządkowanie kierunku do dyscypliny naukowej lub 

artystycznej (dyscyplin), do których odnoszą się efekty uczenia się: 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny, 

wskazuje się dyscypliny  (malejąco wg udziału %); jako pierwszą wykazuje się 

dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa 

efektów uczenia się  

 

Dyscyplina: pedagogika (100%) 

 

 

 

 

Dyscyplina wiodąca: pedagogika 

(1) Symbol  (2) Po ukończeniu studiów absolwent osiąga następujące efekty uczenia się: 

 

WIEDZA  

K_W01 Absolwent ma wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów 

prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-

uczenia się. 

K_W02 Absolwent ma wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej 

przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z naukami humanistycznymi, społecznymi i 

medycznymi. 

K_W03 Absolwent ma wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą 

terminologię i teorie. 

K_W04 Absolwent ma wiedzę  dotyczącą koncepcji rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, terapii uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów 

K_W05 Absolwent ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice specjalnej, a w 

szczególności zna metody badań stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych oraz 

rozumie postulat wieloparadygmatyczności. 

K_W06 Absolwent ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych w rehabilitacji, edukacji, terapii i 

resocjalizacji. 
K_W07 Absolwent ma wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (podmiotowość, autonomia, samostanowienie, jakość życia) i 

wynikających z nich nowych form edukacji (integracyjna, włączająca) 
K_W08 Absolwent ma wiedzę na temat systemu kształcenia specjalnego w kontekście systemu 

kształcenia powszechnego. 
K_W09 Absolwent ma wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modeli 

współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami oraz modeli 



 

 

 

indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć. 
K_W10 Absolwent ma wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną do prowadzenia zajęć (zgodnie z 

wybraną specjalnością). 
K_W11 

Absolwent ma wiedzę w zakresie efektywnego posługiwania się narządem głosu. 
K_W12 

Absolwent ma wiedzę merytoryczną i metodyczną wiedzę o kształtowaniu emisji głosu ucznia. 
K_W13 Absolwent ma wiedzę z zakresu kultury języka. 
K_W14 Absolwent ma wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. 
K_W15 Absolwent ma wiedzę dotyczącą terminów i założeń metodologicznych oraz zasad i norm 

etycznych projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki specjalnej.  
K_W16 Absolwent ma wiedzę z zakresu pojęć i zasad związanych z ochroną własności intelektualnej i 

prawa autorskiego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Absolwent ma umiejętności w zakresie wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z 

zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów 

rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych. 

K_U02 Absolwent ma umiejętności rozpoznawania i interpretowania zjawisk społecznych ─ ukazujące 

ich powiązanie z różnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz 

humanistycznych i medycznych. 

K_U03 Absolwent ma umiejętności badawcze pozwalające na: rozróżnianie orientacji w metodologii 

badań pedagogicznych, formułowanie problemów badawczych, dobór adekwatnych metod, 

technik oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowywanie, prezentowanie i interpre-

towanie wyników badań, wyciąganie wniosków, wskazywanie kierunków dalszych badań, w 

obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki specjalnej. 

K_U04 Absolwent ma umiejętności pogłębionego diagnozowania, oceniania złożonych sytuacji 

rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych oraz projektowania i 

przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wychowanków. 

K_U05 Absolwent ma umiejętności wykorzystywania aktualnych koncepcji psychologicznych i 

pedagogicznych w planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

K_U06 Absolwent ma umiejętności wykorzystania na podstawowym poziomie wiedzy psychologicznej i 

na poziomie rozszerzonym wiedzy pedagogicznej oraz pozyskiwania danych do analizowania 

zachowań, procesów i zjawisk w obszarze edukacji, rehabilitacji, terapii i resocjalizacji. 
K_U07 Absolwent ma umiejętności prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej, indywidualizowania 

zadań i dostosowywania metod i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz wykorzystywania zasad i metod indywidualnego 

projektowania zajęć. 
K_U08 Absolwent ma umiejętności dostosowywania się do specyfiki uczniów i wdrażania efektywnych 

programów zwiększających ich umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne oraz progra-

mów poprawiających integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
K_U09 Absolwent ma umiejętności pracy w zespole (pełniąc różne role), podejmowania i wyznaczania 

zadań, współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami uczniów. 
K_U10 Absolwent ma umiejętności analizowania własnych działań pedagogicznych, dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, wskazywania obszarów wymagających 

modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych. 
K_U11 Absolwent ma umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć oraz dokonywania ich ewaluacji 

(zgodnie z wybraną specjalnością). 
K_U12 Absolwent ma umiejętności efektywnego korzystania z głosu. 
K_U13 Absolwent ma umiejętności komunikowania się w sposób spełniający wymagania norm 

językowych. 
K_U14 Absolwent ma umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. 
K_U15 

Absolwent ma umiejętność współpracy z członkami zespołów badawczych na każdym etapie 

projektowania i realizacji badań. 
K_U16 

Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia 

Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



 

 

 

K_K01 Absolwent ma  wrażliwość na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, gotowość do komuni-

kowania się i współpracy z otoczeniem, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i 

resocjalizacyjne. 

K_K02 Absolwent ma odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki, przestrzeganie zasad etyki zawodowej pedagoga 

specjalnego. 

K_K03 Absolwent posiada świadomość konieczności stałego samodoskonalenia się. 

K_K04 Absolwent ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych 

w środowisku społecznym, gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazywanie 

aktywności, podejmowanie trudu i odznaczanie się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela. 

K_K05 Absolwent ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazywanie cech refleksyjnego praktyka. 

K_K06 Absolwent prezentuje właściwą postawę wobec alternatywnych sposobów komunikacji osób z 

niepełnosprawnością oraz ich użytkowników. 

K_K07 Absolwent charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka. 

K_K08 
Absolwent doceniania tradycji i dorobku badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz  potrzeby 

ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze.  

K_K09 Absolwent ma świadomość etycznego wymiaru badań naukowych. 

 

 


