
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

Symbole          

efektów                

kształcenia na 

kierunku  

Po ukończeniu studiów na kierunku 

Praca socjalna absolwent: 

Odniesienie kierunkowych     

efektów kształcenia do: 
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w zakresie WIEDZY 

PS1P_W01 

zna teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie 

pracy socjalnej i powiązanych z nią dyscyplin, 

zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W02 

zna podstawowe teorie dotyczące procesu pomocy, 

wsparcia, integracji, aktywizacji, wykluczenia oraz  

różnorodne uwarunkowania tych procesów 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W03 

zna charakter, miejsce i znaczenie pracy socjalnej       

w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz 

o jej przedmiotowych i metodologicznych 

powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

ukierunkowanych na zastosowanie praktyczne 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W04 zna charakter, miejsce i znaczenie pracy socjalnej jako 

dziedziny działalności społecznej, rozumie relacje 

między strukturami i systemami społecznymi, zna 

terminologię używaną w pracy socjalnej oraz rozumie 

jej zastosowanie w praktyce 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W05 zna charakter, miejsce i znaczenie różnych dziedzin 

działania pomocowego w teorii i metodyce pracy 

socjalnej oraz posiada wiedzę o normach i regułach 

organizujących wybrane struktury społeczne i ich 

zastosowanie praktyczne 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W06 zna charakter, miejsce i znaczenie różnych dziedzin 

działania pomocowego, obejmujące terminologię, 

teorię i metodykę pracy socjalnej oraz zasady 

projektowania 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W07 zna charakter, miejsce i znaczenie struktur i funkcji 

systemu pomocy społecznej; posiada wiedzę o celach, 

podstawach prawnych i ekonomicznych organizacji       

i funkcjonowaniu różnych instytucji socjalnych, 

opiekuńczo- wychowawczych, terapeutycznych, 

kulturalnych i pomocowych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W08 

zna charakter, miejsce i znaczenie polityki społecznej 

oraz jej podmiotowych i instytucjonalnych 

powiązaniach z pracą socjalną z ukierunkowaniem na 

zastosowanie praktyczne 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W09 

zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, 

psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne i 

praktyczne podstawy działania  socjalno-

wychowawczego 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W10 

zna teorie i znaczenie  rozwoju człowieka w cyklu 

życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i 

psychologicznym oraz społecznym jako podmiotu 

konstytuującego struktury społeczne, ustalającego 

zasady funkcjonowania i działającego w tych 

strukturach 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 



PS1P_W11 

zna charakter, miejsce i znaczenie więzi społecznych, 

w tym szczególnie systemu pomocy społecznej,          

w zakresie pracy socjalnej i współpracujących z nią 

dziedzin pokrewnych oraz rozumie rządzące nimi 

prawidłowości, a także ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W12 

zna charakter, miejsce i znaczenie różnych rodzajów  

struktur systemu pomocy społecznej i instytucji życia 

społecznego, w tym kultury i mediów i ich elementów 

w skali krajowej, międzynarodowej i/lub 

międzykulturowej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W13 

zna charakter, miejsce i znaczenie procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 

prawidłowości i zakłóceń zorientowanych  na 

zastosowanie praktyczne w różnych strukturach 

społecznych i instytucjach społecznych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W14 

zna charakter, miejsce i znaczenie uczestników 

działalności socjalno- wychowawczej, opiekuńczej, 

kulturalnej i pomocowej oraz posiada wiedzę o 

metodach diagnozowania ich potrzeb oraz oceny 

jakości ich pracy 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W15 

zna charakter, miejsce i znaczenie bezpieczeństwa        

i higieny pracy w instytucjach socjalnych, opiekuńczo-

wychowawczych, kulturalnych i pomocowych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W16 

zna charakter, miejsce i znaczenie zasad i norm 

etycznych w zawodzie pracownika socjalnego, 

szczególnie jako podmiocie tworzącym struktury 

społeczne i działającym w tych strukturach 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W17 

zna cechy człowieka jako podmiotu konstytuującego 

struktury społeczne i działającego w tych strukturach, 

ukierunkowanego na promowanie zdrowego stylu 

życia i podejmowanie podstawowych działań 

interwencyjnych skierowanych na zdrowie jednostek i 

grup społecznych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

PS1P_W18 

zna teorie projektowania i prowadzenia badań w 

zakresie pracy socjalnej w tym techniki poszukiwania 

danych pozwalających opisywać struktury i instytucje 

społeczne z zachowaniem ochrony praw autorskich 

oraz procesy zachodzące w nich i między nimi, ze 

szczególnym uwzględnieniem instytucji wchodzących 

w zakres szeroko rozumianej pomocy społecznej 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

PS1P_W19 

zna ogólne zasady tworzenia form indywidualnej 

przedsiębiorczości wykorzystujące wiedzę z zakresu 

pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

PS1P_U01 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi 

obszarami działalności społecznej 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

PS1P_U02 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu opisywania, 

analizowania i interpretowania problemów 

społecznych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych i pomocowych, a także motywów i 

wzorów ludzkich zachowań 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

PS1P_U03 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i 

wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii 

działań praktycznych w odniesieniu do różnych 

kontekstów działalności społecznej 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

PS1P_U04 

potrafi formułować i analizować problemy badawcze, 

dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, 

prowadzić podstawowe badania społeczne, niezbędne 

dla opracowania diagnoz na polu pracy socjalnej; 

potrafi sformułować wnioski, opracować i 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 



zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz 

wskazywać kierunki dalszych badań 

PS1P_U05 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur  

i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych           

z różnymi sferami działalności społecznej; 

prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów 

i zjawisk społecznych 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

PS1P_U06 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę, z uwzględnieniem 

umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej, 

na polu pracy socjalnej 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

PS1P_U07 

potrafi prawidłowo posługiwać się systemami 

normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w 

celu rozwiązania konkretnego zadania w zakresie pracy 

socjalnej 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

PS1P_U08 

potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się 

w języku polskim i obcym w mowie i na piśmie, oraz 

przygotowywać wystąpienia na tematy dotyczące 

wybranych zagadnień z obszaru pracy socjalnej; z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, z zakresu 

pracy socjalnej, jak i innych współpracujących z nią 

dyscyplin 

P6U_U P6S_UK  

PS1P_U09 

potrafi komunikować się z ludźmi, 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 

P6U_U P6S_UK  

PS1P_U10 

potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać 

różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich, 

prezentować własne pomysły i rozwiązania, 

wątpliwości i sugestie, popierając  je argumentacją w 

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i 

praktycznych    z zakresu pomocy społecznej 

P6U_U P6S_UK  

PS1P_U11 
potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
P6U_U P6S_UK  

PS1P_U12 

potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; ma 

elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające 

na realizację celów związanych z projektowaniem, 

podejmowaniem i realizowaniem działań 

profesjonalnych z zakresu pomocy społecznej 

P6U_U P6S_UO  

PS1P_U13 

potrafi planować i organizować pracę indywidualną       

i zespołową, podjąć działania diagnostyczne, 

profilaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne 

odpowiadające potrzebom jednostki oraz grupy 

społecznej właściwe dla pracy socjalnej i nauk z nią 

współdziałających 

P6U_U P6S_UO  

PS1P_U14 

potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie, zdobywać wiedzę i 

rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając         

z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i 

nowoczesnych technologii (ICT) 

P6U_U P6S_UU  

PS1P_U5 (tylko 

studia stacjonarne) 

Posiada umiejętność doboru ćwiczeń i form 

aktywności fizycznej do poziomu swoich umiejętności 

sportowych i sprawności fizycznej w celu uczestnictwa 

w kulturze fizycznej przez całe życie. 

P6U_U   

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

PS1P_K01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i ciągłego 

dokształcania się oraz wyznaczania kierunków 

własnego rozwoju i kształcenia 

P6U_K P6S_KK  

PS1P_K02 

uznawania znaczenia nauk społecznych i innych dla 

utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w 

środowiskach społecznych i odnoszenia zdobytej 

wiedzy do projektowania działań zawodowych w polu 

pracy socjalnej 

P6U_K P6S_KO  

PS1P_K03 
inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w polu 
P6U_K P6S_KO  



pomocy społecznej 

PS1P_K04 

wypełniania zobowiązań społecznych, 

współorganizowania działalności na rzecz środowiska 

społecznego 

P6U_K P6S_KO  

PS1P_K05 

podejmowania działania dla rozwijania i utrwalania 

właściwych zachowań i stylów życia jednostek oraz 

grup społecznych z wykorzystaniem dostępnych 

środków przekazu 

P6U_K P6S_KO  

PS1P_K06 

prawidłowego posługiwania się systemami 

normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu 

pracy socjalnej i pomocy społecznej, przestrzegania 

zasad etyki zawodowej i dbałości o dorobek i tradycje 

zawodu  

P6U_K P6S_Kr  

PS1P_K07 przestrzegania zasad etyki badań naukowych P6U_K P6S_KR  

PS1P_K08 
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 

uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym 
P6U_K P6S_KR P6S_KR 

 
 


