
EFEKTY UCZENIA SIĘ 

dla kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA 

studia magisterskie – profil ogólnoakademicki  

 
Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna, prawo, 

językoznawstwo 

wskazanie dyscypliny wiodącej: PEDAGOGIKA 

 

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych oraz nauczyciela pedagoga 

specjalnego edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych Absolwent: 

 

 

Symbol opisu 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

PRK w zakresie: 

PEDAGOGIKA 

OPIS CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO 

STOPNIA PRK 

Symbol efektu 

kierunkowego 
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

WIEDZA, absolwent zna i rozumie: 

P7S_WG 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 

obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 

teorie wyjaśniające złożone zależności między 

nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę 

ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 

artystycznych tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 

zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej 

– właściwe dla programu studiów 

 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin 

naukowych lub artystycznych, do których jest 

przyporządkowany kierunek studiów 

KA7_WG1 

Posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na 

rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów 

socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się   

KA7_WG2 

Zna źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz jej 

przedmiotowe i metodologiczne powiązania z naukami humanistycznymi, 

społecznymi i medycznymi  

KA7_WG3 
Zna terminologię z rożnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej oraz jej 

zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym  

KA7_WG4 
Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki 

specjalnej, obejmującą ich teorię i praktykę  

KA7_WG5 

Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji, 

terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozumie różnorodne 

uwarunkowania tych procesów  

KA7_WG6 

Posiada pogłębioną 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  



KA7_WG7 

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów 

osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych 

społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i 

wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych  (edukacja 

włączająca, integracyjna, specjalna)  

KA7_WG8 
Posiada uporządkowaną wiedzę na temat systemu kształcenia specjalnego w 

kontekście systemu kształcenia ogólnodostępnego  

KA7_WG9 

Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie włączającym i 

integracyjnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z 

nauczycielami, specjalistami i rodzicami oraz modeli indywidualizacji lekcji, 

efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć 

KA7_WG10 

Posiada uporządkowaną wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną do 

prowadzenia zajęć w grupie uczniów o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych (zgodnie z wybraną specjalnością)  

KA7_WG11 Posiada merytoryczną i metodyczną wiedzę o kształtowaniu emisji głosu ucznia 

 

fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji  

 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów 

działalności zawodowej związanej z 

kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony 

własności przemysłowej i prawa autorskiego 

 

KA7_WK1 
Zna i rozumie zasady i normy etyczne obowiązujące w rehabilitacji, edukacji, 

terapii i resocjalizacji 

KA7_WK2 Posiada wiedzę z zakresu kultury języka 

KA7_WK3 Zna zasady efektywnego posługiwania się narządem głosu  

KA7_WK4 
Zna i rozumie terminy i założenia metodologiczne oraz zasady i normy etyczne 

dotyczące  projektowania i realizacji badań w zakresie pedagogiki specjalnej  

KA7_WK5 
Zna i rozumie pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej i 

prawa autorskiego oraz zarządzaniem zasobami własności intelektualnej   

KA7_WK6 Posiada podstawową  wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  

KA7_WK7 

Posiada podstawową wiedzę w zakresie współczesnych technologii 

wspomagających proces uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  



KA7_WK8 

Zna i rozumie przepisy prawa oświatowego, w tym w zakresie organizowania 

procesu kształcenia, wychowania i udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: 

P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – 

formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach przez:  

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy, syntezy, twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji,  

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych,  

- przystosowanie istniejących lub 

opracowanie nowych metod i narzędzi. 

 

formułować i testować hipotezy związane z 

prostymi problemami badawczymi 

KA7_UW1  

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 

specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych 

problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, 

resocjalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zapewnienia 

pełnego uczestnictwa ucznia w procesie kształcenia i wychowania oraz 

wzmacniania włączenia społecznego 

KA7_UW2 

Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne – ukazujące ich 

powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk 

społecznych oraz humanistycznych i medycznych  

KA7_UW3 

Ma rozwinięte umiejętności badawcze pozwalające na: rozróżnianie orientacji 

w metodologii badań pedagogicznych, formułowanie problemów badawczych, 

dóbr adekwatnych metod, technik oraz konstruowanie narzędzi badawczych, 

opracowywanie, prezentowanie i interpretowanie wyników badań, wyciąganie 

wniosków, wskazywanie kierunków dalszych badań, w obrębie wybranej 

subdyscypliny pedagogiki specjalnej  

KA7_UW4 

Potrafi wykorzystywać na poziomie podstawowym wiedzę psychologiczną i na 

poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do 

analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze edukacji, rehabilitacji, 

terapii i resocjalizacji  

KA_7UW5 

Potrafi wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w 

planowaniu, realizacji i ewaluacji procesu wychowania i nauczania uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

P7S_UK 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców  

 

prowadzić debatę  

 

posługiwać się językiem obcym na poziomie 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną 

terminologią 

KA7_UK1 

Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi 

komunikować się z użyciem języka specjalistycznego i porozumiewać się w 

sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami  w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i 

osobami pochodzącymi z różnych środowisk  

KA7_UK2 Potrafi komunikować się w sposób spełniający wymagania norm językowych  

KA7_UK3 
Potrafi komunikować się w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów i stosować metody wspomagające komunikowanie się  



 

planować i organizować pracę indywidualną, 

kierować pracą zespołu  

 

współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę 

w zespołach 

KA7_UO1 

Posiada umiejętność pogłębionego diagnozowania specjalnych potrzeb 

edukacyjnych w oparciu o model biopsychospołeczny, oceniania złożonych 

sytuacji rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych 

oraz projektowania i przeprowadzania zajęć z uwzględnieniem zróżnicowanych 

potrzeb wychowanków  

P7S_UO 

KA7_UO2 

Potrafi prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania i 

dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem uczniów 

szczególnie uzdolnionych) oraz wykorzystywać zasady i metody uniwersalnego 

i indywidualnego projektowania zajęć  

KA7_UO3 

Potrafi inicjować i prowadzić działania ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności i uczestnictwa ucznia w procesie kształcenia i wychowania oraz 

włączenia społecznego 

KA7_UO4 

Ma rozwiniętą umiejętność dostosowywania się do specyfiki funkcjonowania 

uczniów i wdrażania efektywnych programów zwiększających ich umiejętności 

poznawcze  i kompetencje społeczne oraz programów poprawiających 

integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

KA7_UO5 

Potrafi projektować i prowadzić zajęcia oraz dokonywać ich ewaluacji (zgodnie 

z wybraną specjalnością), zróżnicowanych metod monitorowania i oceniania 

postępów uczniów 

KA7_UO6 Potrafi udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach  

KA7_UO7 

Potrafi pracować w zespole (pełniąc różne role), podejmować i wyznaczać 

zadania, współpracować z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami 

uczniów  

KA7_UO8 
Potrafi współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie 

projektowania i realizacji badań  

P7S_UU 

samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 

innych w tym zakresie   
KA7_UU1 

Potrafi analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne, wskazywać obszary wymagające 

modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych, a także 

korzystać z informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy, w tym 

uzyskiwanej w trakcie współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, 

superwizji koleżeńskich i nadzoru pedagogicznego  

KA7_UU2 
Potrafi korzystać ze współczesnych technologii wspomagających proces 

nauczania i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

KA7_UU3 Potrafi efektywnie korzystać z głosu  



KA7_UU4 
Potrafi posługiwać się przepisami prawa w celu optymalizowania procesu 

kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: 

P7S_KK 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści  

 

uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów po-znawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów 

w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu  

KA7_KK1 

Jest wrażliwy na problemy z obszaru pedagogiki specjalnej, wykazuje gotowość 

do konstruktywnego komunikowania się i współpracy z otoczeniem, do 

aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach społecznych realizujących 

działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne oraz 

ukierunkowane na promowanie włączenia społecznego  

KA7_KK2 

Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz 

rozumie potrzebę ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i procedury 

badawcze  

KA7_KK3 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę 

stałego samodoskonalenia się  

P7S_KO 

wypełniania zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego  

 

inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego  

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

KA7_KO1 

Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych w środowisku społecznym; promowanie praw dziecka, ucznia i 

osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz włączenia społecznego, jest gotowy 

do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud 

i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań 

profesjonalnych wynikających z roli nauczyciela  

KA7_KO2 

Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki, przestrzega zasad etyki zawodowej 

pedagoga specjalnego  

P7S_KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych 

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, w tym:  

 rozwijania dorobku zawodu,  

 podtrzymywania etosu zawodu,  

 przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad  

 

KA7_KR1 

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu w swojej pracy, ma przekonanie o 

potrzebie refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, 

wykazuje cechy refleksyjnego praktyka  

KA7_KR2 
Prezentuje właściwą postawę wobec alternatywnych sposobów komunikacji 

osób z niepełnosprawnością oraz ich użytkowników  

KA7_KR3 Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru badań naukowych  

KA7_KR4 Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka  

 

Objaśnienia oznaczeń  



 
P7S_WG – symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK KA7_WG1 – symbol efektu kierunkowego 

P – profil praktyczny 

A – profil ogólnoakademicki  
 K – kierunkowe efekty kształcenia 

A – profil kształcenia (A - ogólnoakademicki, P – praktyczny) 

6 – poziom kształcenia (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego 

stopnia i magisterskie) 

 

P6 lub P7 – poziom PRK (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego 

stopnia i magisterskie) 

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego 

 

W – wiedza (kategoria opisowa)  W – wiedza (kategoria opisowa) 

G – głębia i zakres 

K - kontekst 
 G – głębia i zakres 

K - kontekst 

U – umiejętności (kategoria opisowa)  U – umiejętności (kategoria opisowa) 

W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

 W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)  K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa) 

K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 

 

 

  ………………………………………… 

  (pieczątka i podpis Dziekana) 


