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Zna na poziomie rozszerzonym terminologię
stosowaną
w
dyscyplinie
naukowej
pedagogika
oraz
w
dyscyplinach
pokrewnych.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła i
miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej
powiązania z innymi dyscyplinami nauki zna jej
odniesienie
do
działalności
zawodowej
związanej z pedagogiką.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki,
jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania i
zna jej wykorzystanie w zawodowej działalności
pedagogicznej.
Ma uporządkowaną, wiedzę na temat specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki
(zna główne szkoły, orientacje badawcze,
strategie i metody badań stosowanych w
naukach społecznych i humanistycznych; zna
mapę stanowisk i podejść metodologicznych;
rozumie postulat wieloparadygmatyczności
uprawiania badań w pedagogice).
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na
temat wybranych subdyscyplin i specjalizacji
pedagogiki obejmującą terminologię, wybrane
teorie i metodykę i zna jej odniesienie do
działalności
zawodowej
w
zakresie
pedagogiki.
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą rozwoju
człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, mechanizmów jego zachowania,
poszerzoną w wybranych zakresach w
powiązaniu ze studiowaną specjalnością i zna jej
wykorzystanie w zawodowej działalności
pedagogicznej.
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu rodzaje
więzi społecznych, etapy ich powstawania,
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zależności i rządzące nimi prawidłowości
istotne z punktu widzenia studiowanej
specjalności i zna ich wykorzystanie w
zawodowej działalności pedagogicznej.
Zna w pogłębionym stopniu rodzaje struktur
społecznych i instytucje życia społecznego
oraz rozumie zachodzące między nimi relacje
istotne z punktu widzenia studiowanej
specjalności i zna ich wykorzystanie w
zawodowej działalności pedagogicznej.
Ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych
uwarunkowaniach procesów edukacyjnych,
zna dylematy współczesnej cywilizacji.
Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji
i
funkcjonowaniu
wybranych
instytucji
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych,
pomocowych
i/lub
terapeutycznych, pogłębioną w wybranych
zakresach w powiązaniu ze studiowaną
specjalnością i zna ich odniesienie do praktyki
pedagogicznej.
Ma pogłębioną i rozszerzoną, w powiązaniu ze
studiowaną specjalnością, wiedzę dotyczącą
biologicznych, psychologicznych, społecznych,
filozoficznych
podstaw
kształcenia
i
wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
normy i patologii i zna ich odniesienie do
praktyki pedagogicznej.
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie
wybranych teorii wychowania, uczenia się i
nauczania oraz innych procesów edukacyjnych,
w powiązaniu ze studiowaną specjalnością i zna
jej wykorzystanie w zawodowej działalności
pedagogicznej.
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
środowiskach wychowawczych, ich specyfice,
czynnikach i procesach w nich zachodzących i
zna ich odniesienie do praktyki pedagogicznej.
Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i
funkcjach systemu edukacji, zna elementy
wybranych systemów edukacyjnych innych
krajów i zna ich odniesienie do praktyki
pedagogicznej.
Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach
działalności edukacyjnej, wychowawczej,
opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i
terapeutycznej, pogłębioną w wybranych
zakresach w powiązaniu ze studiowaną
specjalnością i zna jej wykorzystanie w
zawodowej działalności pedagogicznej.
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad
i norm etycznych oraz etyki zawodowej,
uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
związanych z działalnością zawodową w
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zakresie pedagogiki zna zasady ochrony
własności przemysłowej i prawa autorskiego.
K2_W17

Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju
różnych form przedsiębiorczości w tym
związanych z działalnością pedagogiczną.
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Potrafi pozyskać, z właściwych źródeł informacje,
krytycznie je ocenić i wykorzystać do analizy i
oceny zjawisk społecznych związanych z
działalnością
pedagogiczną
studiowanej
specjalności.
Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych, a także
diagnozowania
i
projektowania
działań
praktycznych.
Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z
odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając
z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Ma umiejętności językowe w tym w zakresie
języka specjalistycznego zgodne z wymaganiami
określonymi dla Poziomu B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Potrafi prowadzić debatę posiada umiejętności
prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości
i sugestii, popierania ich argumentacją w
kontekście
wybranych
perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych autorów,
kierując się przy tym zasadami etycznymi.
Potrafi formułować problemy badawcze o
charakterze praktycznym, dobierać adekwatne
metody, techniki i narzędzia badawcze w tym
zaawansowane
techniki
informacyjno
komunikacyjne do ich rozwiązywania.
Potrafi ocenić złożone sytuacje edukacyjne oraz
analizować motywy i wzory ludzkich zachowań
w
odniesieniu
do
wybranego
obszaru
działalności pedagogicznej.
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami
teoretycznymi
w
celu
analizowania,
projektowania
i
realizowania
działań
praktycznych w powiązaniu ze studiowaną
specjalnością.
Potrafi generować oryginalne rozwiązania
złożonych problemów pedagogicznych i
ocenić przebieg ich rozwiązania oraz
przewidywać skutki planowanych działań w
określonych obszarach praktycznych.
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Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej
działalności pedagogicznej sposób postępowania,
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu
efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych
z
wykorzystaniem
zaawansowanych
technik
komunikacyjnoinformacyjnych.
Potrafi twórczo animować prace nad własnym
rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów
edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich
samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także
inspirować do działań na rzecz całożyciowego
uczenia się.
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z
prostymi problemami wdrożeniowymi w zakresie
edukacji, wychowania.
Potrafi wykorzystać posiadaną
wiedze do
formułowania i rozwiązywania złożonych
typowych i nietypowych problemów z zakresu
pedagogiki poprzez właściwy dobór źródeł i
informacji
z
nich
pochodzących
oraz
odpowiednich metod i narzędzi.
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedze z zakresu
pedagogiki i innowacyjnie wykonywać zadania w
nieprzewidywalnych warunkach.
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedze z zakresu
pedagogiki do wykonywania typowych i
nietypowych zadań związanych z zawodową
działalnością pedagogiczną.
Potrafi współpracować w zespole w zakresie
projektu pedagogicznego, przyjmując w nim
wiodącą rolę.
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Potrafi kierować pracą zespołu zajmującego się
projektami pedagogicznymi.
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Potrafi opracować, twórczo interpretować i
prezentować wyniki badań z wykorzystaniem
zaawansowanych
technikinformacyjnokomunikacyjnych,
wyciągać
wnioski
z
przeprowadzonych analiz.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej przez
siebie wiedzy oraz odbieranych treści dotyczących
działalności pedagogicznej, w tym edukacyjnej
wychowawczej i opiekuńczej.
Jest
gotów
do
kreatywnego
i
przedsiębiorczego myślenia w wykonywaniu
obowiązków zawodowych.
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Jest
gotów
do
podejmowania
wyzwań P7U_K
zawodowych i osobistych i rozwijania dorobku
zawodowego wyznaczając określone priorytety.

P7U_KR

K2_U11

K2_U12

K2_U13

K2_U14

K2_U15

K2_U16

K2_K02

K_2K03

4|Strona

K2_K04
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Jest gotów do zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; jest gotów do poszukiwania
rozwiązań
i
możliwości
korygowania
nieprawidłowych działań pedagogicznych z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych.
Jest gotów do wypełniania zobowiązań P7U_K
społecznych, inspirowania i organizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego
dla którego dobra stara się działać.
Jest gotów do inicjowania projektów społecznych P7U_K
w tym edukacyjnych na rzecz interesu
publicznegorozwijania
stosunków
międzyludzkich.

P7U_KR

Jest gotów do uznawania roli wiedzy z zakresu
nauk pedagogicznych w rozwiazywaniu
problemów praktycznych i poznawczych a w
przypadku trudności w ich rozwiązaniu
zasięgania opinii ekspertów.
Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli
zawodowej i kontynuowania etosu zawodu
związanego z kierunkiem pedagogika.
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Znaczenie symboli w kodzie efektu:
Symbol przed podkreślnikiem:
K – symbol kierunkowych efektów kształcenia
1,2 – poziom studiów
P – profil praktyczny
symbol po podkreślniku:
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K – kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0)

Znaczenie symboli w kolumnach odniesień:
−

−

Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK (pierwszego stopnia) P=poziom PRK (6-7) U
– charakterystyka uniwersalna, W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne
– przykład: P7U_W = poziom 7 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza.
Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego (drugiego stopnia) P – poziom PRK (6-7), S- charakterystyka
typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego: W – wiedza, G –
zakres i głębia, K – kontekst, U – umiejętności, W – wykorzystanie wiedzy, K –
komunikowanie się, O – organizacja pracy, U – uczenie się, K – kompetencje społeczne, K
– oceny, O – odpowiedzialność, R – rola zawodowa.
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Przykład: P7S_WK = poziom 7 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst.
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