
PRACA SOCJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA  
 
Efekty uczenia się  
 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do efektów uczenia się 
zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 

Symbol  
charakterystyk  
uniwersalnych  

I stopnia1 

Symbol 
charakterystyk  

II stopnia2 
 

 

 WIEDZA   

K_W01 zna elementarną terminologię używaną w pracy 
socjalnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania 
w obrębie dyscyplin pokrewnych 

P6U_W P6S_GW 
 

K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjal-
nej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych  
i metodologicznych powiązaniach z innymi 
dyscyplinami nauk 

P6S_GW 
 

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat pracy 
socjalnej i pomocy społecznej, jej filozoficznych, 
społeczno-kulturowych, historycznych i psycho-
logicznych podstaw  

P6S_WK 
 

K_W04 zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, 
psychologiczne i społeczne stanowiące 
teoretyczne podstawy działalności pomocowej 

P6S_GW 
 

K_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju 
człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie 
biologicznym jak i psychologicznym oraz 
społecznym 

P6S_GW 
 

K_W06 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi 
społecznych i o rządzących nimi prawidłowoś-
ciach 

P6S_WK 
 

K_W07 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach 
struktur społecznych i instytucjach życia 
społecznego oraz zachodzących między nimi 
relacjach 

P6S_GW  
 

K_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społeczne-
go, ich prawidłowości i zakłóceń 

P6U_W P6S_GW  
 

K_W09 zna podstawowe teorie dotyczące metodyki 
pracy socjalnej  

P6S_GW  
 

K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o róż-
nych środowiskach społecznych, ich specyfice  
i procesach w nich zachodzących 

P6S_GW  
 

K_W11 zna najważniejsze tradycyjne i współczesne 
metody pracy socjalnej, rozumie ich historyczne 
i kulturowe uwarunkowania 

P6S_GW  
 

K_W12 ma elementarną wiedzę o projektowaniu socjal-
nym i prowadzeniu badań w pracy socjalnej 

P6S_GW  
 

K_W13 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na 
temat różnych obszarów pracy socjalnej, 
obejmującą terminologię, teorię i metodykę 

P6S_GW  
 

                                                 
1 Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 
(Dz. U.  
z 2016, poz.64) 
2 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 
listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na 
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218). 
 



K_W14 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu pomocy społecznej; celach, 
podstawach prawnych, organizacji i funkcjono-
waniu różnych instytucji pomocowych i opiekuń-
czych  

P6S_GW  
 

K_W15 ma podstawową wiedzę o kategoriach klientów 
w pomocy społecznej  

P6S_GW  
 

K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywa-
nia typowych zadań, normach, procedurach 
stosowanych w różnych obszarach działalności 
pomocowej  

P6S_GW  
 

K_W17 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad  
i norm etycznych oraz ich uwarunkowań 
wykonywania działalności zawodowej 

P6S_GW  
 

K_W18  posiada ogólną znajomość budowy i funkcji 
organizmu człowieka  

P6S_GW  
 

K_W19  zna podstawowe pojęcia i mechanizmy 
psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego 
ochroną w zakresie niezbędnym dla dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
kierunku studiów – praca socjalna  

P6S_WK  
 

K_W20 zna teoretyczne podstawy działań interwencyj-
nych wobec jednostek oraz grup społecznych 

P6S_WK  
 

 UMEJĘTNOŚCI    

K_U01 dokonuje obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi 
obszarami działalności pomocowej  

P6U_U P6S_UW  

K_U02 wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną  
z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych  
z nią dyscyplin w celu analizowania i interpreto-
wania sytuacji pomocowych i opiekuńczych, 
kulturalnych  

P6S_UW  

K_U03 dobiera odpowiednie metody pracy (z jednostką, 
grupą, społecznością) do problemu i możliwości 
organizacyjno-prawnych z zaangażowaniem 
instytucji i jednostek działających w obszarze 
rozwiązywania problemów społecznych  

P6S_UW 

K_U04 samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje 
profesjonalne umiejętności, korzystając z róż-
nych źródeł (w języku rodzimym i obcym)  
i nowoczesnych technologii (ICT)  

P6S_UW 

K_U05 analizuje przykłady badań oraz konstruuje i pro-
wadzi proste badania społeczne; formułuje 
wnioski, opracowuje i prezentuje wyniki (z wy-
korzystaniem ICT) oraz wskazuje kierunki 
dalszych badań  

P6S_UW 

K_U06 w sposób klarowny i spójny wypowiada się  
w mowie i piśmie, na tematy dotyczące wybra-
nych zagadnień pracy socjalnej; z wykorzysta-
niem różnych ujęć teoretycznych, korzystając 
zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych 
dyscyplin naukowych  

P6S_UK 

K_U07 używa języka specjalistycznego i porozumiewa 
się w sposób klarowny i spójny przy użyciu 
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze 
specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak  
i z odbiorcami spoza grona specjalistów  

P6S_UK 

K_U08 prezentuje własne pomysły, wątpliwości i su-
gestie, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów  

P6S_UK 

K_U09 wykorzystuje zasoby społeczności lokalnej  
w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu 

P6S_UO 



potrzeb jednostek, grup, społeczności  

K_U10 posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycz-
nymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
projektowania strategii działań społecznych oraz 
podejmuje działania diagnostyczne, profilak-
tyczne, pielęgnacyjne i terapeutyczne; generuje 
rozwiązania konkretnych problemów społecz-
nych i prognozuje przebieg ich rozwiązania oraz 
przewiduje skutki planowanych działań  

P6S_UK 

K_U11 posługuje się zasadami i normami etycznymi  
w podejmowanej działalności, dostrzega skutki  
i analizuje dylematy etyczne  

P6S_UW 

K_U12 potrafi planować i organizować pracę swoją  
i zespołu, a także zarządzać zasobami w pracy 
oraz zarządzać zasobami klientów 

P6S_UO 

K_U13 posługuje się wybranym językiem obcym na 
poziomie biegłości B2  

P6S_UK 

K_U14 określa możliwości rozwoju zawodowego przez 
całe życie swojego oraz klientów  

P6S_UU  

K_U15 potrafi identyfikować problemy klienta oraz 
grupy społecznej  

P6S_UW 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE    

K_K01  ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umie-
jętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształca-
nia się zawodowego i rozwoju osobistego, doko-
nuje samooceny własnych kompetencji i dos-
konali umiejętności, wyznacza kierunki własne-
go rozwoju i kształcenia przez całe życie  

P6U_K P6S_KK 

K_K02 docenia znaczenie pracy socjalnej dla utrzyma-
nia i rozwoju prawidłowych więzi w środowis-
kach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do 
projektowania działań zawodowych  

P6S_KR 

K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pomocowych w środowis-
ku społecznym; jest gotowy do podejmowania 
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością  
w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w zakresie pracy 
socjalnej 

P6S_KO 

K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się  
w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej  

P6S_KR  

K_K05 dostrzega i formułuje opinie dotyczące klientów, 
pacjentów oraz problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą, 
poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje 
zgodnie z zasadami etyki  

P6S_KK 

K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru  
w badaniach społecznych, okazuje szacunek 
wobec klienta i dba o jego dobro  

P6S_KR 

K_K07 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa  
w grupach, organizacjach i instytucjach realizu-
jących działania społeczne i zdolny do porozu-
miewania się z osobami będącymi i niebędący-
mi specjalistami w danej dziedzinie  

P6S_KO 

K_K08 pracuje w zespole pełniąc różne role, przyjmuje  
i wyznacza zadania  

P6S_KO 

K_K09 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pra-
cy, projektuje i wykonuje działania społeczne  

P6S_KO 

 

 


