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Profil kształcenia
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zawodowego)
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h) Przyporządkowanie do dyscyplin

i) Dyscyplina wiodąca
j) Język, w którym odbywa się
kształcenie

Praca socjalna
studia pierwszego stopnia
ogólnoakademicki
stacjonarne
180
6
licencjat
pedagogika – 86%,
psychologia – 2%,
nauki socjologiczne – 2%,
nauki o polityce i administracji – 2%,
nauki prawne – 2%,
nauki o komunikacji społecznej i mediach – 2%,
ekonomia i finanse – 2%,
filozofia – 2%
pedagogika
język polski

2. Odniesienie kierunkowych efektów uczenia się do charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 PRK
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
DLA KIERUNKU PRACA SOCJALNA
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Cykl dydaktyczny 2019/2020
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
P6S – Charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 (studia I stopnia)
WG – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności
WK – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki
UW – kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie
wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa
UU – kategoria umiejętności, uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób
KK – kategoria kompetencje, oceny – krytyczne podejście
KO – kategoria kompetencje, odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz
interesu publicznego
KR – kategoria kompetencje, rola zawodowa – niezależność i rozwój etosu
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Kierunkowe efekty uczenia się
WIEDZA
Posiada podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich
miejscu w systemie nauk.
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą specyfiki i odmienności podejść
do człowieka i struktur społecznych na gruncie dyscyplin podstawowych
w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
Posiada wiedzę o kluczowych problemach i kwestiach społecznych w
perspektywie interdyscyplinarnej.
Posiada podstawową wiedzę o charakterze i specyfice pracy socjalnej i
właściwie lokuje ją w relacjach do innych nauk.
Zna terminologię używaną w pracy socjalnej na poziomie ogólnym oraz
jej odniesienia do innych dyscyplin humanistycznych i społecznych.
Posiada podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju polityki społecznej,
funkcjonowaniu współczesnych systemach zabezpieczenia społecznego i
relacjach między strukturami i instytucjami tego systemu w skali
krajowej i międzynarodowej.
Zna w zakresie podstawowym wybrane teorie w obszarze nauk
społecznych i humanistycznych, a także z innych dziedzin stanowiące
teoretyczne podstawy pracy socjalnej.
Posiada ogólną wiedzę o historii tworzenia i ewoluowania instytucji
wsparcia społecznego. Zna historyczne uwarunkowani tworzenia się
modeli i form pomocy człowiekowi.
Posiada ogólną wiedzę o rodzajach więzi w relacjach między osobami i
grupami na gruncie nauk podstawowych, stanowiących podstawę
tworzenia warunków dla pożądanej zmiany społecznej.
Ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie działającym w
strukturach społecznych, tworzącym te struktury i o mechanizmach
skutecznego działania społecznego w ramach tych struktur.
Posiada podstawową wiedzę na temat podejść rozwojowych i
holistycznych zorientowanych na człowieka w perspektywie
interdyscyplinarnej.
Posiada wiedzę na temat technik rozwijających umiejętności twórczego
myślenia.
Posiada podstawową wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pracy
socjalnej, jako dyscypliny praktycznej i teoretycznej.
Zna wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz identyfikowania prawidłowości i procesów zachodzących
na gruncie struktur społecznych istotne dla wywoływania zamiany
społecznej.
Posiada wiedzę na temat praw człowieka, ich źródeł i procedur ochrony.
Posiada wiedzę, jak prawa człowieka wpływają na kształtowanie się
obszarów współczesnej pracy socjalnej i gwarantują każdej jednostce
pełnię poszanowania godności i odrębności w wymiarze bio-socjokulturowym.
Ma ogólną wiedzę dotycząca moralnych i etycznych podstaw pracy
socjalnej. Zna zasady i normy etyczne wykonywania zawodu
pracownika socjalnego oraz ich źródła krajowe i międzynarodowe.
Posiada wiedzę na temat organizacyjnych i prawnych norm i reguł
określających zakres i warunki funkcjonowania instytucji socjalnych i
profesjonalnej pracy socjalnej w instytucjach systemu pomocy
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społecznej.
Ma wiedzę na temat systemów organizacyjnych i funkcjonowania
instytucji socjalnych w krajach Unii Europejskiej.
Posiada wiedzę na temat metod, technik form rozwiązywania
problemów i kwestii społecznych w wymiarze lokalnym i regionalnym.
Posiada ogólną wiedzę o elementach strukturalnych procesów
zachodzących w toku działania społecznego.
Ma ogólną wiedzę dotyczącą rozpoznawania i interwencji na rzecz
osiągania celów rozwojowych, ochronnych, prewencyjnych i
terapeutycznych w zależności od zogniskowania problemu.
Ma ogólną wiedzę z zakresu metodyki pracy socjalnej
dotyczącą metod, technik i form pracy socjalnej. Posiada wiedzę o
mechanizmach, pozwalających na gruncie pracy socjalnej poszukiwać
skutecznych sposobów interwencji kierowanej do osób, rodzin i grup,
pozwalających skutecznie rozwiązywać problemy społeczne oraz
przyczyniać się do poprawy jakości życia w wymiarze indywidualnym i
zbiorowym.
Posiada wiedzę na temat projektu socjalnego, jego elementów
strukturalnych, organizacji, przebiegu i zarządzaniu oraz możliwościach
jego zastosowania w działaniu społecznym.
Posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych.
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju rynkowego modelu usług
socjalnych stanowiących podstawę dla indywidualnej przedsiębiorczości
w polu działania społecznego.
Posiada podstawową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, kultury
fizycznej, sportu i rekreacji i ich roli w harmonijnym rozwoju jednostek
i społeczeństw.
Właściwie komunikuje się z uczestnikami różnorodnych relacji
społecznych, korzystając z podstawowej wiedzy o komunikacji
społecznej.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi prawidłowo analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska
społeczne (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne), problemy i
kwestie społeczne oraz wzajemne relacje między nimi w polu
stanowiącym przedmiot zainteresowania pracy socjalnej.
Potrafi dokonać samodzielnej, interdyscyplinarnej analizy czynników,
procesów i zjawisk społecznych w perspektywie wywoływania
pożądanej zmiany społecznej. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną w
praktyce.
Potrafi w podstawowym zakresie dokonać diagnozy sytuacji, zjawiska i
procesy będące przedmiotem zainteresowania pracy socjalnej w
wymiarze indywidualnym, grupowym i w szerszych układach
społecznych.
Odwołując się do posiadanej wiedzy, wyników badań oraz analizy
sytuacji z wykorzystaniem instrumentów specyficznych dla pracy
socjalnej potrafi trafnie prognozować zagrożenia dotyczące sytuacji
osób, rodzin, jak i w szerszych układach społecznych.
Posiada elementarne umiejętności badawcze – potorfi zaprojektować i
przeprowadzić proste badanie oraz właściwie opracowywać wyniki
badania i wyciągać uzasadnione wnioski.
Posiada rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
Potrafi opracowywać i wdrażać sposoby interwencji socjalnej z
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wykorzystaniem instrumentów formalnych (prawnych,
instytucjonalnych), jak i metodycznych opartych o metody, techniki i
formy pracy socjalnej.
Posiada umiejętność planowania i organizowania sieci partnerów
społecznych z uwzględnieniem ich wzajemnych związków.
Potrafi organizować kontakty między instytucjami i organizacjami dla
właściwej realizacji projektów społecznych oraz tworzenia lokalnej sieci
wsparcia.
Potrafi skutecznie reprezentować interesy osób i grup wykluczonych,
stając się ich rzecznikiem w warunkach zmian socjo-strukturalnych,
politycznych i ekonomicznych.
Potrafi angażować klientów (osoby, grupy, społeczności) w starania na
rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.
Odwołując się do posiadanej, interdyscyplinarnej wiedzy trafnie
rozstrzyga dylematy dotyczące indywidualnych, społecznych, etycznych
kontekstów działania społecznego. Podejmuje trafne wybory w sytuacji
konfliktowej oparte o jasno zdefiniowane przesłanki.
Skutecznie posługuje się w działaniu metodą projektów.
Posiada umiejętność zgłaszania samodzielnie formułowanych propozycji
rozwiązań z wykorzystaniem instrumentów pracy socjalnej, dotyczących
konkretnych problemów i kwestii społecznych oraz umiejętność
dokonywania opartych o wiedzę i procedury rozstrzygnięć w tym
zakresie. Określa również sposoby skutecznego działania zmierzające do
osiągania zamierzonych celów i skutecznie wdraża do działania przyjęte
propozycje.
Posiada umiejętność przygotowania i redakcji prac pisemnych z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych, prawidłowego aparatu
pojęciowego, opartego o różnorodne źródła z zakresu pracy socjalnej i
dyscyplin pokrewnych.
Potrafi przygotować i poprowadzić różnorodne formy wystąpień ustnych
w zakresie problematyki działania społecznego, odwołując się do wiedzy
i informacji pochodzącej z różnych źródeł.
Potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić zajęcia z zakresu
promocji zdrowia, rekreacji lub wybrane zajęcia sportowe.
Posiada umiejętność przygotowania podstawowych opracowań
pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z zakresu pracy socjalnej w języku
obcym.
Opanował umiejętności w zakresie twórczego myślenia.
Właściwie posługuje się nowoczesnymi technologiami
informatycznymi. Potrafi wykorzystać możliwości współczesnej
techniki na gruncie profesjonalnego działania społecznego.
Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest przekonany o tym, że profesjonalizm wymaga ciągłego
doskonalenia zdobytej wiedzy i umiejętności, a edukacja przez całe
życie jest elementem współczesnego modelu rozwoju osobistego.
Potrafi współpracować w zespole pełniąc w nim różne role.
Potrafi kierować pracą zespołu realizującego projekt socjalny,
wykorzystując potencjał indywidualny członków, planując i organizując
pracę zespołową z wykorzystaniem zasad właściwej komunikacji
interpersonalnej.
W działaniu społecznym właściwie określa priorytety służące osiąganiu
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wysokiej jego skuteczności i planowej realizacji określanych przez
siebie lub innych zadań.
Właściwie identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne, a także związane
z pełnioną rolą instytucjonalną czy relacją do klienta, odnoszące się do
realnych warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych
związanych z wykonywaniem zawodu pracownika socjalnego.
Z przekonaniem angażuje się w działania przeciwdziałające
nierównościom społecznym, politycznym i ekonomicznym, odwołując
się do idei sprawiedliwości społecznej.
Potrafi aktywnie współuczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu
projektów społecznych. Umie projektować i tworzyć sieci partnerów
społecznych niezbędne dla ich realizacji.
Promuje postawy szacunku wobec każdego człowieka,
odpowiedzialności między członkami społeczeństwa, idee współpracy i
zaangażowania obywateli na rzecz przekształcania środowiska życia w
wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości i korzystając z posiadanych
zasobów planować rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
W działaniu społecznym wyraża gotowość do poszukiwania twórczych i
odważnych rozwiązań. Jest ambitny i przekonany o tym, że praca
socjalna może być istotnym element rozwoju społeczności, jeżeli
uprawiana jest w sposób pozbawiony rutyny, innowacyjny i kreatywny.
Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, poszukując możliwości
aplikowania zdobytej wiedzy i umiejętności do instytucji o charakterze
rynkowym.
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3. Sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów
Nazwa wskaźnika
Łączna liczba godzin zajęć

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów
ECTS dla każdej z dyscyplin – w przypadku programu studiów dla
kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć z
zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty uczenia się
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć z
dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w wymiarze nie
mniejszym niż 5 punktów ECTS - w przypadku kierunków studiów
przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż
odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne) - Kursy
ogólnouczelniane - 4 pkt.; kurs humanistyczny – 2 pkt.
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć
wybieranych (w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów) – Kursy ogólnouczelniane - 10 pkt.,
Kursy kierunkowe – 24 pkt., Seminarium dyplomowe – 15 pkt., Warsztat
badawczy pracownika socjalnego – 4 pkt., Praktyka – 12 pkt.
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi zdobyć, realizując
moduły kształcenia oferowane w formie zajęć ogólnouczelnianych lub na
innym kierunku studiów - Kursy ogólnouczelniane - 12 pkt., Język obcy
– 7 pkt.
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć
kształtujących umiejętności praktyczne (w wymiarze większym niż 50%
liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów) – w
przypadku programu studiów dla kierunku o profilu praktycznym
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje w ramach zajęć
związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w
dyscyplinie lub dyscyplinach, do których został przyporządkowany
kierunek studiów (w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS
koniecznych do ukończenia studiów) – w przypadku programu studiów
dla kierunku o profilu ogólnoakademickim - Wykłady – 75 pkt.,
Seminarium dyplomowe – 15 pkt., Kursy ogólnouczelniane – 14 pkt.;
Język obcy – 7 pkt.; Technologia informacyjna – 2 pkt.; Warsztat
badawczy pracownika socjalnego – 4 pkt.
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student uzyskuje z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość (w wymiarze nie większym niż
50% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów)

Liczba punktów ECTS/Liczba
godzin
2160
pedagogika
86
filozofia
2
nauki socjologiczne
2
ekonomia i finanse
2
nauki prawne
2
psychologia
2
nauki o komunikacji
2
społecznej i mediach
nauki o polityce i
2
administracji
64,72
32

6

65

19

Nie dotyczy

117

Nie dotyczy

