
EFEKTY UCZENIA SIĘ 
dla kierunku PRACA SOCJALNA 

studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki  

 
Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: pedagogika, językoznawstwo, nauki o kulturze fizycznej, 

informatyka, prawo, psychologia, nauki socjologiczne 

wskazanie dyscypliny wiodącej: PEDAGOGIKA 

 

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: 

P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu – wybrane 

fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące 

ich metody i teorie wyjaśniające złożone 

zależności między nimi, stanowiące 

podstawową wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych lub artystycznych 

tworzących podstawy teoretyczne oraz 

wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu 

studiów 

KA6_WG1 rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy 

socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie  
KA6_WG2 ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk 

społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z 

innymi dyscyplinami naukowymi 
KA6_WG3 ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych, 

psychologicznych i pedagogicznych; zna wybrane koncepcje człowieka: 

filozoficzne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące 

teoretyczne podstawy pracy socjalnej  
KA6_WG4 jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych 

człowieka w świetle teorii naukowych  
KA6_WG5 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i 

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami  
KA6_WG6 zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada wiedzę 

dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich 

rozwiązywania  
KA6_WG7 zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i 

społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy 

jednostek i grup 
KA6_WG8 zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i 

zjawiska kierujące zachowaniem ludzi; rozróżnia rodzaje i funkcje różnic 

indywidualnych w zakresie działania jednostki  



KA6_WG9 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 
KA6_WG10 zna podstawową terminologię z zakresu pracy socjalnej przynajmniej w 

jednym języku obcym 

P6S_WK 

fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji  

 

podstawowe ekonomiczne, prawne, 

etyczne i inne uwarunkowania różnych 

rodzajów działalności zawodowej 

związanej z kierunkiem studiów, w tym 

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego 

 

 

KA6_WK1 zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma 

uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o 

aktualne ustawodawstwo 
KA6_WK2 ma podstawowa wiedze o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej 

w Polsce i Unii Europejskiej 
KA6_WK3 posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika 

socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych 
KA6_WK4 jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i 

mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk 

społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich 

zachowań 
KA6_WK5 ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, 

terapeutycznych, profilaktycznych generujących zmiany struktur 

społecznych 
KA6_WK6 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności 

intelektualnej i ochrony prawa autorskiego 

KA6_WK7 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych, uwzględniając 

aspekty społeczno – polityczne  

KA6_WK8 zna zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu nauki i pracy oraz 

wie o istocie dbania o kondycję fizyczną  

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: 

P6S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - 

formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy oraz wykonywać 

zadania w warunkach nie w pełni 

przewidywalnych przez:  

 właściwy dobór źródeł i informacji z 

nich pochodzących, dokonywanie 

oceny, krytycznej analizy i syntezy 

KA6_UW1 potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego 

i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, 

kompetentnych osób i instytucji 
KA6_UW2 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu 

analizowania motywów i worów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 

odniesieniu do różnych kontekstów działalności zawodowej  
KA6_UW3 potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i 



tych informacji,  

 dobór oraz stosowanie właściwych 

metod i narzędzi, w tym 

zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych.  

 

rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi 

pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych  
KA6_UW4 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje 

ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w 

Unii Europejskiej 
KA6_UW5 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy 

socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, 

interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich 

rozwiązywania  
KA6_UW6 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 

praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej 
KA6_UW7 posiada umiejętności sporządzania podstawowych dokumentów i analiz 

oraz interpretacji konkretnych problemów z zakresy pracy socjalnej z 

wykorzystaniem podstawowych narzędzi i programów informatycznych 

P6S_UK 

komunikować się z użyciem 

specjalistycznej terminologii  

 

brać udział w debacie – przedstawiać i 

oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować o nich  

 

posługiwać się językiem obcym na 

poziomie B2 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego  

KA6_UK1 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie 

na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć 

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku wielu dyscyplin  
KA6_UK2 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 

precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie 

będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych 
KA6_UK3 posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych  
KA6_UK4 ma podstawowe umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w 

zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 
KA6_UK5 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 

instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z 

osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej 

dziedzinie   

P6S_UO 
planować i organizować pracę 

indywidualną oraz w ramach udziału w 
KA6_UO1 potrafi konstruować i opracowywać projekt socjalny jako strategie 

rozwiązywania problemów społecznych 



zespole  

 

współdziałać z innymi osobami w ramach 

prac zespołowych (także o charakterze 

interdyscyplinarnym)  

KA6_UO2 potrafi realizować założenia pracy socjalnej we współdziałaniu z jednostka, 

rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych 

technik pracy 
KA6_UO3 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i 

wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne 

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i 

podejmowaniem działań profesjonalnych  
KA6_UO4 potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do 

aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów  
KA6_UO5 potrafi współpracować w grupie i przyjmować w niej różne role 
KA6_UO6 posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności 

swoich działań w pracy socjalnej 

P6S_UU 

samodzielnie planować i realizować 

własne uczenie się przez całe życie  

 

KA6_UU1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki własnego rozwoju i kształcenia  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: 

P6S_KK 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści  

 

uznawania znaczenia wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii 

ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu  

KA6_KK1 monitoruje przebieg i efekty własnych działań i innych oraz poddaje je 

ocenie z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej. 
KA6_KK2 jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących 

postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym 

P6S_KO 

wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego  

 

inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego  

myślenia i działania w sposób 

przedsiębiorczy  

 

KA6_KO1 rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego  
KA6_KO2 potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił 

rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim 

środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej  
KA6_KO3 posiada przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

socjalnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania 

wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 

wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań 

profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej 

P6S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych, w tym:  
KA6_KR1 potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności 

pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki 



 przestrzegania zasad etyki 

zawodowej i wymagania tego od 

innych,  

 dbałości o dorobek i tradycje 

zawodu  

 

konkretnych działań  
KA6_KR2 ma przekonanie o wadze profesjonalnego podejścia do swoich 

obowiązków; poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z 

zasadami etyki  

 

 

Objaśnienia oznaczeń  

P6S_WG – symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK KA6_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) 


