K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07
K_W08

K_W09

K_W10

K_W11

K_W12

1|Strona

Ma ogólną wiedzę o charakterze nauk społecznych,
dyscyplinie nauki socjologiczne i jej miejscu w dziedzinie
nauk społecznych a także relacjach do innych nauk, zna w
zaawansowanym stopniu specyfikę pracy socjalnej i jej
terminologię.
Zna w zaawansowanym stopniu współczesne kierunki
rozwoju pracy socjalnej i pomocy społecznej i ich
odniesienie do działalności zawodowej, rozumie ich
historyczne i kulturowe uwarunkowania.
Zna w zaawansowanym stopniu wybrane koncepcje
człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne
stanowiące teoretyczne podstawy działalności w obszarze
pracy socjalnej
Ma ogólną wieloaspektową wiedzę dotyczącą rozwoju
człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym,
psychologicznym
i
społecznym,
rozumie
istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, normy i patologie,
rozumie istotę wykluczenia społecznego i zna ich
odniesienie do działalności zawodowej w zakresie pracy
socjalnej.
Ma zaawansowaną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o
rządzących nimi prawidłowościach i zna jej wykorzystanie w
praktyce pracy socjalnej.
Zna w zaawansowanym stopniu rodzaje struktur
społecznych i instytucji życia społecznego oraz normy,
reguły i zachodzące między nimi relacje, zna ich praktyczne
wykorzystanie.
Zna w zaawansowanym stopniu procesy komunikowania
interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i
zakłóceń.

P6U_W

ODNIESIENIE DO
CHARAKTERYSTYK
DRUGIEGO STOPNIA PRK

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW I STOPNIA
NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

ODNIESIENIE DO
UNIWERSALNYCH
CHARAKTERYSTYK
PIERWSZEGO STOPNIA

SYMBOL
KIERUNKOWYCH
EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WK

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WG

Zna w zaawansowanym stopniu strukturę i elementy
systemu pracy socjalnej oraz jego rozwój.

P6U_W

P6S_WG

Zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych
stosowane w naukach społecznych, pozwalające opisywać
struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między
nimi zachodzące.
Zna i rozumie znaczenie prawa oraz podstawowe kategorie
prawne pomocne w działalności zawodowej związanej z
pracą socjalną, zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności i prawa autorskiego.
Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod, technik i
środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji działań
służących rozwiązywaniu problemów jednostek, grup i
społeczności, zna jej praktyczne wykorzystanie.

P6U_W

P6S_WG

P6U_W

P6S_WK

P6U_W

P6S_WG

Ma ogólną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w
instytucjach pracy socjalnej i pomocy społecznej, zna

P6U_W

P6S_WK

podstawowe ekonomiczne uwarunkowania
zawodowej związanej z pracą socjalną.

działalności

K_W13

Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości z zakresu działalności zawodowej
związanej z pracą socjalną.

P6U_W

P6S_WK

Zna zasady i normy etyczne w działalności zawodowej
związanej z pracą socjalną. Rozumie znaczenie kodeksów
etycznych i konieczność ich przestrzegania.

P6U_W

P6S_WK

K_W14

P6U_U

P6S_UW

K_U01

Potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne i ich
powiązania z różnymi obszarami pracy socjalnej dokonując
właściwego doboru źródeł i informacji oraz stosując
odpowiednie metody i narzędzia w tym zaawansowane
techniki informacyjno-komunikacyjne.

P6U_U

P6S_UW

K_U02

Potrafi wykorzystywać i integrować posiadaną wiedzę
teoretyczną z zakresu pracy socjalnej w celu opisu i
krytycznej analizy sytuacji i zjawisk będących przyczyną
trudnego położenia jednostek, grup i społeczności.
Potrafi formułować i rozwiązywać również w warunkach nie w
pełni przewidywalnych problemy socjalne, realizować
zadania związane z działalnością zawodową z zakresu pracy
socjalnej.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
profesjonalne umiejętności, planować własne uczenie się
przez całe życie, korzystając z różnych źródeł (w języku
rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UU

P6U_U

P6S_UW

K_U05

Potrafi analizować i ocenić praktyczne skutki procesów
społecznych z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi
właściwych dla nauk społecznych i pracy socjalnej.

P6U_U

P6S_U0

K_U06

Potrafi przyjmować zadania, planować i organizować pracę
indywidualną oraz pracę zespołu podejmującego działania
zawodowe związane z pracą socjalną.
Potrafi brać udział w debacie o tematyce dotyczącej pracy
socjalnej, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska
podejmując dyskusje w tym zakresie.

P6U_U

P6S_UK

K_U07

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.
Potrafi, wykorzystując zdobytą wiedzę, formułować i
rozwiązywać problemy dotyczące sytuacji zagrożenia osób,
rodzin, środowisk lokalnych stosując odpowiednie metody i
instrumenty pracy socjalnej w tym nabyte podczas praktyki
zawodowej.
Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i
dobrych praktyk i dokonać ich właściwego wyboru do
realizacji zadań związanych z działalnością zawodową w
zakresie różnych sfer pracy socjalnej.
Potrafi analizować przyczyny występowania zjawisk i
procesów marginalizacyjnych w wymiarze lokalnym,
krajowym i międzynarodowym oraz konsekwencje
wykluczenia społecznego.

P6U_U

P6S_UK

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UW
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K_U12

K_U13

K_U14
K_U15

Potrafi wykonywać złożone i nietypowe zadania z zakresu
interwencji socjalnej w warunkach nie w pełni
przewidywalnych z wykorzystaniem metod, technik i form
pracy socjalnej.
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz
wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi,
etycznymi) w celu rozwiązania typowego zadania z zakresu
pracy socjalnej.

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UW

Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

P6U_U

P6S_UK

Potrafi współdziałać z różnymi osobami w ramach prac
zespołowych o charakterze wielozadaniowym realizujących
projekty socjalne.

P6U_U

P6S_U0

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_KK

P6U_K

P6S_K0

K_K01

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy
proponowanych rozwiązań w zakresie pracy socjalnej.

i

K_K02

Jest gotów do uznawania roli wiedzy w rozwiązywaniu
praktycznych problemów w działalności zawodowej
związanej z pracą socjalną oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem.

K_K03

Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; jest
otwarty na realizację nowych pomysłów.

P6U_K

P6S_KR

K_K04

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej
dbając o tradycje i dorobek zawodowy pracownika
socjalnego.
Jest gotów przestrzegać kodeksów etyki zawodowej i
wymagać tego od innych.

P6U_K

P6S_K0

K_K05

Jest gotów do nawiązywania relacji pomocowych i
uczestnictwa w organizowaniu projektów socjalnych dla
środowisk lokalnych.

K_K06

Jest gotów do inicjowania projektów przeciwdziałających
nierównościom społecznym.

P6U_K

P6S_K0

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: P6U_W = poziom 6
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

3|Strona

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.
Przykład: P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego, wiedza – kontekst.
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