Opis zakładanych kierunkowych efektów uczenia się z tabelą odniesień do PRK

Symbol
kierunkowe-go
efektu uczenia się

Opis efektu uczenia się
Po zakończeniu kształcenia kierunkowego
absolwent:

Symbol odniesienia do charakterystyk poziomów PRK
Pierwszy stopień
(charakterystyki
uniwersalne)

Drugi stopień

WIEDZA

K_W01

ma elementarną wiedzę o charakterze nauk
społecznych, ich miejscu w systemie nauk i
relacjach do innych nauk

K_W02

ma wiedzę o współczesnych kierunkach
rozwoju pracy socjalnej i pomocy
społecznej, rozumie ich historyczne i
kulturowe uwarunkowania

K_W03

zna wybrane koncepcje człowieka:
filozoficzne, psychologiczne i społeczne
stanowiące teoretyczne podstawy
działalności w obszarze pracy socjalnej,

I_P6S_WG

K_W04

ma podstawową wieloaspektową wiedzę na
temat rozwoju człowieka w cyklu życia,
rozumie istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, normy i patologii

I_P6S_WG

K_W05

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi
społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach

K_W06

ma elementarną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i
instytucjach życia społecznego oraz
normach, regułach i zachodzących między
nimi relacjach

P6S_WK

K_W07

ma elementarną wiedzę dotyczącą
procesów komunikowania
interpersonalnego i społecznego, ich
prawidłowości i zakłóceń, także w języku
obcym

P6S_WG

K_W08

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o
poglądach na temat wybranych struktur i
instytucji społecznych, zachodzących w
nich zmianach i ich historycznej ewolucji

P6U_W

P6S_WK

K_W09

ma elementarną wiedzę o metodach,
narzędziach i technikach pozyskiwania
danych stosowanych w naukach
społecznych, pozwalających opisywać
struktury i instytucje społeczne oraz
procesy w nich i między nimi zachodzące

P6U_W

P6S_WG

K_W10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności i prawa
autorskiego

P6U_W

P6S_WK

K_W11

ma wiedzę na temat metod, technik i
środków interwencji socjalnej oraz
ewaluacji działań służących rozwiązywaniu
problemów jednostek, grup i społeczności

P6U_W

P6U_WG,

K_W12

ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie
i higienie pracy w instytucjach z obszaru
pracy socjalnej i pomocy społecznej

P6U_WG

K_W13

ma elementarną wiedzę na temat
projektowania ścieżki własnego rozwoju

P6U_WG

I_P6S_WG

P6U_W

P6U_W

I_P6S_WG

P6S_WK

K_W14

ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad
i norm etycznych

K_W15

zna i rozumie podstawowe zagadnienia z
zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym,
psychologicznym i społecznym

P6U_W

P6U_WK

PS6_WG

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji
zjawisk społecznych, analizuje ich
powiązania z różnymi obszarami pracy
socjalnej

P6U_U

P6S_UW

K_U02

potrafi wykorzystywać i integrować
podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu
pracy socjalnej oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu opisu i analizy sytuacji i
zjawisk będących przyczyna trudnego
położenia jednostek, grup i społeczności

P6U_U

P6S_UW

K_U03

potrafi właściwie analizować przyczyny i
przebieg procesów i zjawisk społecznych
typowych dla pracy socjalnej

P6U_U

P6S_UW

K_U04

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku
rodzimym i obcym) i nowoczesnych
technologii (ICT)

P6U_U

P6S_UU

K_U05

posiada elementarne umiejętności
badawcze pozwalające na analizowanie i
prognozowanie praktycznych skutków
wybranych procesów społecznych z
wykorzystaniem standardowych metod i
narzędzi właściwych dla nauk społecznych i
pracy socjalnej

P6S_UW

K_U06

posiada umiejętność przygotowywania
typowych prac pisemnych w języku polskim
i obcym, dotyczących zagadnień z obszaru
pracy socjalnej, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

P6S_UK
P6S_UO

K_U07

posiada umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych, w języku polskim i
obcym, dotyczących zagadnień z obszaru
pracy socjalnej, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

P6S_UK
P6S_UO

K_U08

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 ze specjalistami w
zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami
spoza grona specjalistów

K_U09

posiada umiejętność wykorzystanie
zdobytej wiedzy , z uwzględnieniem
umiejętności nabytych podczas praktyki
zawodowej

P6S_UW

K_U10

potrafi ocenić przydatność typowych metod,
procedur i dobrych praktyk do realizacji
zadań związanych z różnymi sferami pracy
socjalnej

P6S_UK
P6S_UW

P6U_U

P6S_UK

K_U11

posiada umiejętność analizy
proponowanego rozwiązania konkretnych
problemów jednostkowych i grupowych
oraz projektowania strategii działań
typowych dla pracy socjalnej, posiada
umiejętność wdrażania proponowanych
rozwiązań

K_U12

posiada umiejętność rozumienia i
analizowania zjawisk społecznych

P6S_UW

K_U13

prawidłowo posługuje się systemami
normatywnymi oraz wybranymi normami i
regułami (prawnymi, zawodowymi,
etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego
zadania z zakresu pracy socjalnej

P6S_UW

K_U14

ma umiejętności językowe w zakresie pracy
socjalnej, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U

P6U_U

P6S_UO

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności,
wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia

K_K02

potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez siebie
lub innych zadania

P6U_K

P6S_KO

K_K03

potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością
w realizacji indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w zakresie pracy
socjalnej

P6U_K

P6S_KO

K_K04

ma przekonanie o wadze zachowania się w
sposób profesjonalny, prawidłowo
identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane
z wykonywaniem zawodu pracownika
socjalnego

K_K05

umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych, uwzględniając
aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

P6U_K

P6S_KR

K_K06

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

P6U_K

P6S_KO

P6S_KK

P6S_KR

