ODNIESIENIE DO
UNIWERSALNYCH
CHARAKTERYSTYK
PIERWSZEGO STOPNIA

ODNIESIENIE DO
CHARAKTERYSTYK
DRUGIEGO STOPNIA PRK

Zna w pogłębionym stopniu istotę, cele i metody
pracy socjalnej oraz jej podstawy ontologiczne,
epistemologiczne i aksjologiczne, jak również
usytuowanie pracy socjalnej w dziedzinie nauk
społecznych i jej relacje do innych nauk. Zna
terminologię, wybrane koncepcje teoretyczne,
podstawy
metodologiczne
dyscypliny
nauki
socjologiczne.
Zna w pogłębionym stopniu strukturę i organizację
systemu pomocy społecznej, głównych instytucji
służących do realizacji polityki społecznej oraz zna ich
odniesienie do działalności zawodowej pracowników
socjalnych
Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad działania,
funkcji, relacji i więzi między lokalnymi, regionalnymi,
krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami
pomocy i polityki społecznej, zna jej zastosowanie
praktyczne w działalności zawodowej związanej z
pracą socjalną.
Zna wybrane metody, techniki i narzędzia badawcze
właściwe
naukom
socjologicznym
oraz
ich
zastosowanie w rozwiązywaniu problemów praktyki
pracy socjalnej.
Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych.
Zna reguły zmian społecznych. Identyfikuje przyczyny
i skutki zmian społecznych w powiązaniu ze zmianami
w pracy socjalnej i zna ich odniesienie do działalności
zawodowej związanej z pracą socjalną.

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

K_W06

Zna i rozumie zasady etyki zawodowej, zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego.

P7U_W

P6S_WK

K_W07

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej
polityki społecznej oraz podziału kompetencji
szczebli samorządu terytorialnego, administracji
rządowej w sferze pomocy społecznej.
Zna w pogłębionym stopniu podstawy teoretyczne
pracy socjalnej i ich odniesienie do działalności
praktycznej, odróżnia pracę socjalną od pomocy
społecznej. Zna i charakteryzuje zadania pracownika
socjalnego.
Zna uwarunkowania ekonomiczne, wybrane przepisy
prawa
dotyczące
pomocy
społecznej
i
zabezpieczenia społecznego oraz pomocne w
działalności zawodowej związanej z praca socjalną.

P7U_W

SYMBOL
KIERUNKOWYCH
EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ

K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W08

K_W09
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ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW II
STOPNIA
NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

P7S_WG

P7U_W

P7S_WG

P7U_W

P7S_WK

K_W10

K_W11

K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09
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Zna w sposób pogłębiony metody i formy pracy
pracownika socjalnego. Zna zasady tworzenia i
rozwoju rynkowego modelu usług socjalnych
stanowiących
podstawę
dla
indywidualnej
przedsiębiorczości w zakresie działania społecznego.
Ma pogłębioną wiedzę o wpływie czynników
społecznych i kulturowych na problemy społeczne i
zna jej wykorzystanie w działalności zawodowej
właściwej dla pracy socjalnej

P7U_W

P7S_WK

P7U_W

P7S_WK

Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, analizować i
interpretować przyczyny i przebieg wybranych
procesów i zjawisk społecznych i kulturowych,
powiązać je z problemami praktyki pracy socjalnej
stosując odpowiednie metody, techniki i narzędzia
badawcze
w
tym
zaawansowane
techniki
informacyjno-komunikacyjne w zakresie dyscyplin
naukowych właściwych dla pracy socjalnej.
Potrafi ocenić i interpretować praktyczne skutki
zjawisk i procesów społecznych dla zadań pracy
socjalnej, pozyskując informacje z właściwych źródeł
oraz wykorzystując metody i narzędzia analityczne
właściwe dla nauk społecznych w tym pracy socjalnej.
Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi
oraz normami i regułami w tym prawnymi,
zawodowymi, etycznymi w celu rozwiązania złożonego
zadania praktycznego z zakresu pracy socjalnej.
Ma umiejętności językowe w tym w zakresie języka
specjalistycznego zgodne z wymaganiami określonymi
dla Poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.
Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
teoretycznej oraz podczas praktyki zawodowej, do
wykonywania w nieprzewidywalnych warunkach
złożonych zadań związanych z działalnością zawodową
w zakresie pracy socjalnej.
Posiada
umiejętność
krytycznej
analizy
proponowanego
rozwiązania
problemów
praktycznych
i
proponuje
odpowiednie
rozstrzygnięcia właściwe dla pracy socjalnej, posiada
umiejętności wdrażania i weryfikacji proponowanych
rozwiązań pomocowych (w zakresie pomocy
indywidualnej, grupowej i środowiskowej).
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analiz,
prezentacji i wyjaśniania przyczyn występowania
zjawisk i procesów marginalizacyjnych w wymiarze
lokalnym, krajowym i międzynarodowym poprzez
właściwy dobór źródeł i informacji z nich
pochodzących oraz metod i technik badawczych w
tym
zaawansowanych
technik
informacyjnokomunikacyjnych.
Potrafi formułować i innowacyjnie rozwiązywać
nietypowe problemy praktyczne
właściwe dla
działalności zawodowej pracownika socjalnego.

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UK

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UW

Potrafi wskazać odpowiednie przepisy prawa możliwe
do wykorzystania w działaniach zmierzających do

P7U_U

P7U_UW

rozwiązywania
społecznej.
K_U10

problemów

z

zakresu

pomocy

Potrafi stosować techniki przeciwdziałające wypaleniu
zawodowemu, tj. superwizję, interwencję kryzysową,
grupę wsparcia, kontrakt.
Posiada umiejętności współpracy z podmiotami
działającymi w obszarze pracy socjalnej w celu
wykonywania zadań pomocowych, profilaktycznych.
Posługuje się biegle terminologią specyficzną dla
pracy socjalnej i potrafi porozumiewać się na tematy
z zakresu pracy socjalnej zarówno ze specjalistami jak
i osobami spoza grona specjalistów.
Potrafi prowadzić debatę, przedstawiać opinie,
moderować dyskusję z zakresu problematyki pracy
socjalnej.

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UW

P7U_U

P7U_UK

P7U_U

P7U_UK

K_U14

Potrafi współpracować w zespole w zakresie projektu
socjalnego, przyjmując w nim wiodącą rolę przy
realizacji i ewaluacji projektu.

P7U_U

P7U_UO

K_U15

Potrafi kierować pracą zespołu zajmującego się
projektami socjalnymi.

P7U_U

P7U_UO

K_U16

Potrafi samodzielnie planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych
w tym zakresie wskazując różne możliwości
kształcenia i rozwoju.

P7U_U

P7U_UU

K_K01

Jest krytyczny wobec posiadanej przez siebie wiedzy i
odbieranych treści z zakresu rozwiązań społecznych,
jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku
trudnych
problemów
dotyczących
pomocy
społecznej.
Ma świadomość właściwego korzystania z wiedzy z
zakresu przyczyn, przebiegu i skutków problemów
społecznych w budowaniu projektów socjalnych i
strategii rozwiązywania problemów społecznych.

P7U_K

P7U_KK

P7U_K

P7U_KK

K_K03

Jest
gotów
do
odpowiedzialnych
działań
kształtujących sytuację wsparcia i pomocy dla różnych
środowisk społecznych.

P7U_K

P7U_K0

K_K04

Jest zorientowany na poszukiwanie rozwiązań
pomocowych uwzględniających najwyższe standardy
etyki zawodowej.

P7U_K

P7U_KR

K_K05

Jest gotowy do profesjonalnego i etycznego działania
w grupach i instytucjach realizujących cele i zadania w
obszarze polityki społecznej oraz pracy socjalnej.

P7U_K

P7U_KR

K_K06

Jest gotów do rozwijania dorobku zawodowego
pracownika socjalnego.

P7U_K

P7U_KR

K_K07

Jest otwarty na przyjmowanie nowych idei i pomysłów
oraz działania przedsiębiorcze.

P7U_K

P7U_K0

K_K08

Jest gotów do inicjowania projektów społecznych w
tym promocyjnych i edukacyjnych na rzecz rozwijania
stosunków międzyludzkich.

P7U_K

P7U_K0

K_U11

K_U12

K_U13

K_K02
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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: 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
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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