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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: 
  

 Nauk Pedagogicznych 

Kierunek na którym są prowadzone studia: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów a 
zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)  

Praca socjalna 

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

Studia pierwszego stopnia 

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

6 

Profil studiów: 
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

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 ma wiedzę na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej, ich miejscu w systemie nauk społecznych oraz 

relacjach do innych nauk 
K_W02 ma wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu  pomocy społecznej oraz wybranych elementach systemu 

społecznego (edukacyjnych, politycznych, prawnych i gospodarczych) istotnych dla pomocy społecznej i 
pracy socjalnej 

K_W03 ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi istotnymi dla realizacji zadań 
pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce wybranych krajach 

K_W04 ma wiedzę o głównych środowiskach życia człowieka, ich strukturze, dynamice oraz warunkach rozwoju i 
optymalizacji, zna rodzaje występujących w nich więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości 

K_W05 ma wiedzę o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym, konstytuującym struktury społeczne oraz 
jego rozwoju biologicznym, psychicznym i społecznym 

K_W06 ma wiedzę o przyczynach, przejawach i skutkach problemów człowieka, które zaburzają jego biologiczne, 
psychiczne i społeczne funkcjonowanie 

K_W07 ma wiedzę na temat metod, technik i środków pomocy jednostkom, grupom i środowiskom w celu 
wzmocnienia, lub przywrócenia zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

K_W08 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne 
technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur 
w obszarze pomocy społecznej 

K_W09 ma wiedzę o normach i zasadach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) regulujących 
działania w pracy socjalnej i funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej 

K_W10 ma wiedzę o typowych zaburzeniach funkcjonowania podstawowych środowisk społecznych ich 
przyczynach, przejawach i rodzajach 

K_W11 ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych 
w obrębie pracy socjalnej generujących zmiany struktur społecznych 

K_W12 ma wiedzę o głównych poglądach na temat struktur i instytucji społecznych oraz rodzajach więzi 
społecznych i o ich historycznej ewolucji 



K_W13 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i ochrony prawa autorskiego 
K_W14 zna ogólne zasady ekonomii oraz tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 potrafi prawidłowo dostrzegać, nazywać i interpretować procesy i zjawiska społeczne (pedagogiczne, 

kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w obszarze pracy socjalnej i pomocy społecznej 
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk i 

procesów społecznych (wychowawczych, politycznych, prawnych, gospodarczych) istotnych dla 
funkcjonowania pracy socjalnej i pomocy społecznej 

K_U03 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i dla rozumienia ludzkich zachowań ich 
motywów, wzorców i uwarunkowań. 

K_U04 potrafi właściwie diagnozować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w obszarze pracy 
socjalnej i pomocy społecznej z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi oraz nowoczesnych 
technologii (ICT) 

K_U05 potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne w kontekście wykluczenia i włączenia społecznego 
K_U06 prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 

zawodowymi, moralnymi) niezbędnymi dla realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej 
K_U07 wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozstrzygania dylematów związanych z profesją pracownika 

socjalnego 
K_U08 potrafi prawidłowo komunikować się i tworzyć konstruktywne, pomocowe relacje z osobami, grupami i 

środowiskami 
K_U09 umie pobudzać aktywność edukacyjną, zawodową, ekonomiczną osób, grup i środowisk 
K_U10 potrafi analizować i oceniać istniejące działania i metody pracy socjalnej stosowane do rozwiązywania 

konkretnych problemów społecznych oraz umie zaproponować odpowiednie rozwiązania 
K_U11 monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je ocenie z perspektywy 

profesjonalnej pracy socjalnej 
K_U12 ma umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk społecznych 
K_U13 umie wypowiadać się w mowie i piśmie  na temat zagadnień z zakresu pracy socjalnej i pomocy 

społecznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł 
K_U14 potrafi inspirować pracowników socjalnych i ich podopiecznych  do uczenia się przez całe życie 
K_U15 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania 
K_K02 jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem 

zawodu pracownika socjalnego 
K_K03 jest gotów do  uczestniczenia w przygotowaniu projektów socjalnych uwzględniając aspekty metodyczne, 

prawne i ekonomiczne 
K_K04 jest gotów do  uzupełnienia  i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy socjalnej 
K_K05 jest gotów  myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
* Program studiów – część A) - efekty uczenia się  (z umieszczoną pod tabelą informacją, kiedy został 
uchwalony przez radę wydziału oraz od jakiego roku akademickiego miałby obowiązywać) musi być 
podpisany przez dziekana wydziału.  
 (1)  

Objaśnienia oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty uczenia się 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
 
(2) 
Opis zakładanych efektów uczenia się dla studiów prowadzonych na danym kierunku, poziomie i profilu w zakresie wiedzy, 
umiejętności oraz kompetencji społecznych. 
 
 
 

 

 

 


