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EFEKTY KSZTAŁCENIA  
 

Nazwa kierunku studiów Praca socjalna 

Nazwa Wydziału Wydział Interdyscyplinarny 

Nazwa Instytutu Instytut Nauk Społecznych 

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia 

Profil kształcenia Praktyczny 

Forma studiów Stacjonarne / niestacjonarne 

Przyporządkowanie kierunku studiów do 
obszaru lub obszarów kształcenia  Obszar nauk społecznych 

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin 
artystycznych, do których odnoszą się efekty 
kształcenia 

Dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina: socjologia, pedagogika, 

psychologia,  

a także dziedzina nauk prawnych, dyscyplina 
prawo 

Wskazanie tytułu zawodowego nadawanego 
absolwentom 

magister 

Czas trwania studiów w semestrach 4 semestry 

Łączna liczba punktów ECTS dla danej 
formy studiów. 

120 

Polska Rama Kwalifikacji 7 
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NR 
EFEKTU OPIS EFEKTU  

UNIWERSALNE 
CHARAKTERYSTYKI 
POZIOMÓW W PRK 

POZIOM 7 

 

CHARAKTERYSTYKI DRUGIEGO 
STOPNIA  

POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 
 

POZIOM 7 
 

CHARAKTERYSTYKI 
DRUGIEGO STOPNIA 

DLA OBSZARU 
NAUK 

SPOŁECZNYCH 
 

WIEDZA 

K_W01  

Ma rozszerzona wiedzę na temat istoty, celów i metod 
pracy socjalnej oraz jej podstaw ontologicznych, 

epistemologicznych i aksjologicznych, jak również 
usytuowania pracy socjalnej w systemie nauk 

społecznych i jej  relacji do innych nauk . Zna 
podstawowe pojęcia, koncepcje teoretyczne, podstawy 
metodologiczne z następujących dziedzin: socjologia, 
pedagogika społeczna, psychologia społeczna, 
psychologia rozwoju człowieka, pedagogika specjalna, 
filozofia, prawo.  

Zna w pogłębiony sposób wybrane fakty, 
teorie, metody oraz złożone zależności 
między nimi, także w powiązaniu z 
innymi dziedzinami  różnorodne, złożone 
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 

prowadzonej działalności  

Zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną 
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i odbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne 
trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia  

Zna w pogłębionym stopniu 
teorie naukowe właściwe dla 

kierunku studiów oraz kierunki 

ich rozwoju, a także 
zaawansowaną metodologię  
badań   
  
Zna w pogłębionym stopniu 
charakter, miejsce i znaczenie nauk 

społecznych w systemie nauk oraz 
ich relacje do innych nauk  

K_W02  

Ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury i organizacji 
systemu pomocy społecznej, głównych instytucji 
służących do realizacji polityki społecznej oraz wiedzę 
pogłębioną w odniesieniu do funkcjonowania tych 
obszarów instytucji, w których zatrudniani są 
pracownicy socjalni.  

    

Zna w pogłębionym stopniu cechy 
człowieka jako twórcy kultury i 
podmiotu konstytuującego 
struktury społeczne oraz zasady ich 
funkcjonowania  
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K_W03  

Ma pogłębioną wiedzę na temat relacji i więzi między 
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz 

międzynarodowymi instytucjami pomocy i polityki 
społecznej.  

  

Zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne 
trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia  

Zna w pogłębionym stopniu 
cechy człowieka jako twórcy 
kultury i podmiotu 

konstytuującego struktury 
społeczne oraz zasady ich 
funkcjonowania  

K_W04  

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki 
badań problemów społecznych oraz wie, jak skutecznie 
dobrać metody badawcze w celu rozwiązania problemów 
badawczych, wie jak zaplanować i zrealizować ilościowe 
i jakościowe badanie empiryczne w celu rozpoznania 

problemu i postawienia diagnozy społecznej.  

Zna w pogłębiony sposób wybrane fakty, 
teorie, metody oraz złożone zależności 
między nimi, także w powiązaniu z 
innymi dziedzinami  różnorodne, złożone 
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 

prowadzonej działalności  

Zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną 
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 

uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej 
– właściwe dla programu kształcenia główne trendy 
rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia  

Zna w pogłębionym stopniu 
teorie naukowe właściwe dla 
kierunku studiów oraz kierunki 

ich rozwoju, a także 
zaawansowaną metodologię 
badań  

K_W05  
Zna reguły zmian społecznych. Identyfikuje przyczyny i 
skutki zmian społecznych w powiązaniu ze zmianami w 
pracy socjalnej.  

  

Zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną 
wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 
artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, 
uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę 
obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej 
– właściwe dla programu kształcenia główne trendy 
rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia  

  

K_W06  

Zna, rozumie i przestrzega zasad etyki zawodowej, zasad 

z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 
autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami 
intelektualnymi.  

  

Zna fundamentalne dylematy współczesnej  
cywilizacji ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego  

Zna zasady zarządzania 
zasobami własności 
intelektualnej oraz formy 

rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości  
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K_W07  
Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zastosowanie 
praktyczne wiedzy właściwej dla pracy socjalnej w 
działalności zawodowej, kulturalnej i medialnej.  

  

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 

złożone zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych tworzących  podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne 
trendy rozwojowe dyscyplin  
naukowych lub artystycznych istotnych dla programu 

kształcenia  

w pogłębionym stopniu cechy 
człowieka jako twórcy kultury i 
podmiotu konstytuującego 
struktury społeczne oraz zasady 
ich funkcjonowania  

K_W08  

Zna podłoże teoretyczne pracy socjalnej i ma wiedzę o 
pracy socjalnej jako nauce i działalności praktycznej, 
odróżnia pracę socjalną od pomocy społecznej. Zna i 
charakteryzuje zadania pracownika socjalnego.  

Zna w pogłębiony sposób wybrane fakty, 
teorie, metody oraz złożone zależności 
między nimi, także w powiązaniu z 
innymi dziedzinami  różnorodne, złożone 
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 

prowadzonej działalności  

Zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 

zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne 
trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia  

Zna w pogłębionym stopniu 
teorie naukowe właściwe dla 
kierunku studiów oraz kierunki 

ich rozwoju, a także 
zaawansowaną metodologię  
badań   
  

  
Zna w pogłębionym stopniu 
charakter, miejsce i znaczenie 

nauk społecznych w systemie 
nauk oraz ich relacje do innych 

nauk  

K_W09  

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie prawa rodzinnego, 
opiekuńczego, prawa pracy oraz przepisów dotyczących 
pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Zna 
zasady funkcjonowania instytucji prawnych i 

sądowniczych.   

Zna w pogłębiony sposób wybrane fakty, 
teorie, metody oraz złożone zależności 
między nimi, także w powiązaniu z 
innymi dziedzinami  różnorodne, złożone 
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 

prowadzonej działalności  

Zna fundamentalne dylematy współczesnej  
cywilizacji ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 

różnych rodzajów działań związanych z nadaną 
kwalifikacją, w tym zasady ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego  

Zna zasady zarządzania 
zasobami własności 
intelektualnej oraz formy 

rozwoju indywidualnej 

przedsiębiorczości  

K_W10  
Zna w sposób pogłębiony metody i formy pracy 
pracownika socjalnego oraz potrafi stosować je zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej.  

Zna w pogłębiony sposób wybrane fakty, 
teorie, metody oraz złożone zależności 
między nimi, także w powiązaniu z 
innymi dziedzinami  różnorodne, złożone 
uwarunkowania i aksjologiczny kontekst 

prowadzonej działalności  

Zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i 

zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające 
złożone zależności między nimi, stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin 
naukowych lub artystycznych tworzących podstawy 
teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy 

szczegółowej – właściwe dla programu kształcenia główne 
trendy rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych 

istotnych dla programu kształcenia  
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UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01  
Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
wybranych procesów i zjawisk społecznych, stosuje 
techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych właściwych dla pracy socjalnej.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 
przez:  
− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji,  
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych  
(ICT)  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów  

K_U02  

Potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych 
zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardów 
metod i narzędzi właściwych dla dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla pracy socjalnej.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 

wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez:  
− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji,  
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych  
(ICT)  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 

społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów  

K_U03  

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi 
oraz normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, 
etycznymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla pracy socjalnej pracując indywidualnie i 
w zespole.   

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 

kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi kierować pracą zespołu  

Potrafi prawidłowo posługiwać 
się systemami normatywnymi 
przy rozwiązywaniu wybranych 
problemów z zakresu dyscyplin 

naukowych właściwych dla 
kierunku studiów  

K_U04  
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami 
określonymi dla Poziomu B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej 
terminologii  
  
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w 
tym zakresie  
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K_U05  
Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy 
(również podczas praktyki zawodowej), rozszerzonej o 
krytyczną analizę jej skuteczności i przydatności.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 

formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 
przez:  
− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy oraz  
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,  
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych  
(ICT)  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów  

K_U06  

Posiada umiejętność analizy proponowanego rozwiązania 
konkretnych problemów i proponuje odpowiednie 

rozstrzygnięcia właściwe dla pracy socjalnej, posiada 
umiejętności wdrażania proponowanych rozwiązań 
pomocowych (w zakresie pomocy indywidualnej, 

grupowej i środowiskowej).  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez:  
− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy oraz  
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,  
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych  
(ICT)  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów   
  
Potrafi prognozować i 
modelować złożone procesy 
społeczne oraz  
ich praktyczne skutki z 

wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i 

narzędzi dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku 
studiów  

K_U07  

Posiada umiejętności interpersonalne niezbędne do 
zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi rozwiązywać 
konflikty pracownicze. Inicjuje negocjacyjne i 

mediacyjne sposoby rozwiązywania problemów w 
instytucji.   

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej 
terminologii  
  

  
kierować pracą zespołu  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów  
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K_U08  
Potrafi projektować i prowadzić badania ewaluacyjne i 
usprawniać pracę placówki wykorzystując ich rezultaty.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i 
innowacyjnie wykonywać zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach przez:  
− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych 

informacji,  
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych  
(ICT)  

  

K_U09  

Potrafi samodzielnie interpretować i stosować przepisy 
prawa z zakresu pomocy społecznej. Potrafi samodzielnie 
zlokalizować problematyczną sytuację i dokonać jej 
oceny w ujęciu prawnym.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i 
rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 
przez:  
− właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich 
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 

syntezy oraz  
twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,  
− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 
tym zaawansowanych technik informacyjno- 

komunikacyjnych  
(ICT)  

  

  
Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne  ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej 
terminologii  

Potrafi prawidłowo posługiwać 
się systemami normatywnymi 

przy rozwiązywaniu wybranych 
problemów z zakresu dyscyplin 

naukowych właściwych dla 
kierunku studiów  

K_U10  
Stosuje techniki przeciwdziałające wypaleniu  
zawodowemu, superwizję, interwencję kryzysową, grupę 
wsparcia, kontrakt. Potrafi współpracować w zespole w 
celu ograniczenia stresu organizacyjnego.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi kierować pracą zespołu   

  
Potrafi samodzielnie planować i 
realizować własne uczenie się przez 
całe życie i ukierunkowywać 
innych w tym zakresie  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów  
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K_U11  
Posiada umiejętności inicjowania i podejmowania 
efektywnej współpracy z podmiotami działającymi w 
obszarze pracy społecznej.  

Potrafi wykonywać zadania oraz 
formułować i rozwiązywać problemy, z 
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z 
innych dziedzin samodzielnie planować 
własne uczenie się przez całe życie i 
ukierunkowywać innych w tym zakresie  
komunikować się ze zróżnicowanymi 
kręgami odbiorców, odpowiednio 
uzasadniać stanowiska  

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej 
terminologii  
  

  

  
Potrafi kierować pracą zespołu  

Potrafi identyfikować, 
interpretować i wyjaśniać 
złożone zjawiska i procesy 
społeczne oraz relacje między 
nimi z wykorzystaniem wiedzy 

z dyscyplin naukowych 

właściwych dla kierunku 
studiów   
  
Potrafi prognozować i 
modelować złożone procesy 
społeczne oraz  
ich praktyczne skutki z 

wykorzystaniem 

zaawansowanych metod i 

narzędzi dyscyplin naukowych 
właściwych dla kierunku 
studiów  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01  
Ma poczucie odpowiedzialności za wzajemne stosunki 
międzyludzkie przy jednoczesnym respektowaniu 
określonych ram w instytucji.  

Ma świadomość tworzenia i rozwijania 

wzorów właściwego postępowania w 
środowisku pracy i życia podejmowania 
inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz 

zespołów i organizacji, w których 
uczestniczy  przewodzenia grupie i 

ponoszenia odpowiedzialności za nią  

Ma świadomość wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego inicjowania działania na rzecz 
interesu publicznego myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy    

K_K02  

Ma świadomość właściwego korzystania z wiedzy z 
zakresu przyczyn, przebiegu i skutków problemów 

społecznych w budowaniu projektów socjalnych i 
strategii rozwiązywania problemów społecznych.  

Ma świadomość tworzenia i rozwijania 

wzorów właściwego postępowania w 

środowisku pracy i życia, podejmowania 

inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz 

zespołów i organizacji, w  których 

uczestniczy  przewodzenia grupie i 

ponoszenia odpowiedzialności za nią  

Ma świadomość krytycznej oceny odbieranych treści, 
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów 
poznawczych i praktycznych  
 
Ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym:  
− rozwijania dorobku zawodu,  
− podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i 

rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad  

  

K_K03  
W odpowiedzialny sposób kształtuje sytuację wsparcia i 
pomocy, myśli i działa przedsiębiorczo.  

Ma świadomość tworzenia i rozwijania 

wzorów właściwego postępowania w 

środowisku pracy i życia, podejmowania 

inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz 

zespołów i organizacji, w  
których uczestniczy  przewodzenia grupie i 

ponoszenia odpowiedzialności za nią  

Ma świadomość wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz 

interesu publicznego, myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy    
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K_K04  
Jest zorientowany na poszukiwanie rozwiązań 
pomocowych uwzględniających najwyższe standardy 
etyki zawodowej.  

Ma świadomość tworzenia i rozwijania 

wzorów właściwego postępowania w 

środowisku pracy i życia, podejmowania 

inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz 
zespołów i organizacji, w  
których uczestniczy  przewodzenia grupie i 

ponoszenia odpowiedzialności za nią  

Ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się 
potrzeb społecznych, w tym:  
− rozwijania dorobku zawodu,  
− podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i 
rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad  

  

K_K05  
Jest gotowy do profesjonalnego i etycznego działania w 
grupach i instytucjach realizujących cele i zadania w 
obszarze polityki społecznej oraz pracy socjalnej.  

Ma świadomość tworzenia i rozwijania 

wzorów właściwego postępowania w 
środowisku pracy i życia  
podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny 

siebie oraz zespołów i organizacji, w  
których uczestniczy  przewodzenia grupie i 

ponoszenia odpowiedzialności za nią  

Ma świadomość wypełniania zobowiązań społecznych, 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego, inicjowania działania na rzecz 

interesu publicznego, myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy  
  
Ma świadomość odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, w tym:  
− rozwijania dorobku zawodu,  
− podtrzymywania etosu zawodu, − przestrzegania i 
rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz 
przestrzegania tych zasad  

  

K_K06  
Jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w życiu  
kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form.  

Ma świadomość tworzenia i rozwijania 

wzorów właściwego postępowania w 
środowisku pracy i życia  
podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny 

siebie oraz zespołów i organizacji, w  
których uczestniczy  przewodzenia grupie i 

ponoszenia odpowiedzialności za nią  

    

 


