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OPIS ZAK ADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SI  DLA KIERUNKU STUDIÓW 
Kierunek studiów: Praca socjalna
Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne (100%)
Poziom kszta cenia: studia pierwszego stopnia
Poziom kwalifikacji: 6
Profil kszta cenia: ogólnoakademicki
Kod efektu 
uczenia si

dla kierunku 
studiów

Efekty uczenia si  dla kierunku studiów 
Po uko czeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca 

socjalna absolwent uzyska efekty uczenia si  w zakresie:

Odniesienie do 
charakterystyk

drugiego
stopnia PRK 

(kody) 

WIEDZA
K_WO1  zna  miejsce  pracy socjalnej w systemie nauk oraz jej metodologiczne 

i przedmiotowe powi zania z innymi dyscyplinami naukowymi.   
P6S_WG 

K_WO2 
   zna i rozumie procesy i zjawiska demograficzne i ekonomiczne  
zachodz ce w wymiarze krajowym i mi dzynarodowym;  potrafi 
t umaczy  ich wp yw na ycie spo eczne oraz rozumie rz dz ce nimi 
prawid owo ci

P6S_WK

K_WO3    zna i rozumie  istot  problemów spo ecznych oraz wp yw
ró norodnych mechanizmów na proces ich powstawania  

P6S_WG 

K_WO4  zna ró ne podmioty: instytucje, organizacje, itp. polityki spo ecznej
dzia aj ce w obszarze  kwestii spo ecznych i rozumie ich rol  w 
rozwi zywaniu problemów spo ecznych

P6S_WG 

K_WO5 ma podstawow  wiedz  o wspó czesnej polityce spo ecznej i jej ró nych
obszarach. Rozumie znaczenie  dzia a  prowadzonych w jej ramach 
dla zrównowa onego rozwoju spo ecznego 

P6S_WG 

K_WO6 
Rozumie czym s  wi zi spo eczne, jakie maj  znaczenie dla tworzenia 
ró nych form organizacji ycia spo ecznego, jakim procesom zmian 
podlegaj  w wyniku wspó czesnych procesów spo ecznych. Rozumie 
istot  istnienia ró nych form sieci spo ecznych i ich znaczenie. Zna 
powi zanie instytucji pomocowych z innymi instytucjami reguluj cymi
ró ne formy aktywno ci jednostek i grup   

P6S_WK

K_WO7 
 Zna i rozumie znaczenie uwarunkowa  psychospo ecznych w 
kszta towaniu osobowo ci i to samo ci jednostek oraz ich miejsca w 
strukturze spo ecznej, w tym znaczenie ró nego typu kapita ów
(ekonomicznego, kulturowego, spo ecznego). Rozumie znaczenie 
edukacji w budowaniu zasobów jednostkowych i spo ecznych

P6S_WK

K_WO8 w podstawowym wymiarze definiuje i rozró nia elementarne poj cia i 
kategorie stosowane w pracy socjalnej i polityce spo ecznej

P6S_WG 

K_WO9 
 Rozumie znaczenie norm reguluj cych prac , której podmiotem s
ludzie. Zna i rozumie znaczenie warto ci wyznaczaj cych tego typu 
prac , ze szczególnym uwzgl dnieniem pracy socjalnej. Rozumie 
znaczenie kodeksów etycznych i konieczno  ich przestrzegania 

P6S_WK

K_W10  Zna podmioty systemu pomocy spo ecznej i ich funkcje oraz inne 
instytucje dzia aj ce w obszarze problemów spo ecznych i ich 
wzajemne relacje. 

P6S_WK

K_W11 
 Zna g ówne wydarzenia i procesy historyczne kszta tuj ce prac
socjaln . Rozumie rol  pracy socjalnej i instytucji pomocowych w 
zmieniaj cej si  rzeczywisto ci spo ecznej i wyzwania, jakie ona przed 
nimi stawia.   

P6S_WK

K_W12  Rozumie czym jest w asno  intelektualna i konieczno  jej ochrony P6S_WK

K_W13 Potrafi definiowa  i identyfikowa  procesy i struktury komunikacyjne 
istniej ce w yciu spo ecznym.  . Rozumie ich rol  i podstawowe 
zasady jak równie  kszta tuj ce je prawid owo ci i zak ócenia oraz ich 

P6S_WG 
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znaczenie. Rozumie znaczenie procesów komunikacyjnych w  pracy 
socjalnej

K_W14  Rozumie znaczenie uwarunkowa  biopsychospo ecznych w 
powstawaniu ró nych zjawisk i zachowa  definiowanych jako 
dewiacyjne.

P6S_WG 

K_W15  Zna i rozumie znaczenie prawa we wspó czesnym spo ecze stwie, dla 
systemu pomocy spo ecznej i pracy socjalnej. Zna podstawowe 
kategorie prawne pomocne w pracy socjalnej 

P6S_WK

K_W16 ma podstawow    wiedz  na temat ró nych subdyscyplin pracy 
socjalnej i polityki spo ecznej identyfikuje i rozró nia w podstawowym 
wymiarze klasyczne i wspó czesne nurty w pracy socjalnej 

P6S_WG 

K_W17 
Posiada podstawow  wiedz  na temat podstawowych procesów 
spo ecznych, ich wyznacznikach i determinantach  oraz znaczeniu dla 
istnienia i funkcjonowania ró nych instytucji spo ecznych, w tym 
instytucji pomocowych. 

P6S_WK

K_W18  Rozumie istot  wykluczenia spo ecznego, zna jego wymiary i 
uwarunkowania 

P6S_WK
K_W19 Zna podstawowe  metody diagnozowania rzeczywisto ci spo ecznej i 

projektowania jej zmiany. 
P6S_WG 

K_W20 ma podstawow  wiedz  o projektowaniu i prowadzeniu bada
spo ecznych technikach i narz dziach badawczych 

P6S_WG 
K_W21   Posiada wiedz  przydatn  w pracy socjalnej  z zakresu diagnostyki 

spo ecznej, poradnictwa socjalnego,  ,  zdrowia publicznego 
P6S_WG 

K_W22 posiada podstawow  wiedz  pozwalaj c   na scharakteryzowanie i 
obja nienie dzia ania     jednostek i zbiorowo ci, w tym elementarn
wiedz  socjotechniczn

P6S_WG 

K_W23  Rozumie znaczenie spo eczno ci lokalnej we wspó czesnym
spo ecze stwie. Zna znaczenie spo eczno ci lokalnej   dla realizacji 
celów pracy socjalnej 

P6S_WK

K_W24  Zna i rozumie metody pracy socjalnej P6S_WG 
K_W25 Zna podzia  kompetencji poszczególnych szczebli samorz du

terenowego, administracji rz dowej w sferze pomocy spo ecznej 
P6S_WG 

UMIEJ TNO CI 

K_U01 
Potrafi porz dkowa , klasyfikowa , porównywa  oraz analizowa  i 
interpretowa  zjawiska spo eczne oraz wykorzystywa  podstawow
wiedz  z zakresu socjologii, polityki spo ecznej, prawa, ekonomii i 
psychologii oraz samodzielnie pozyskane dane 

P6S_UW 

K_U02 
Potrafi dostrzega  kluczowe zale no ci pomi dzy pomoc  spo eczn ,
problemami spo ecznymi a zmianami spo ecznymi. Potrafi 
identyfikowa  podstawowe problemy  i rozpozna  ich spo eczne 
konsekwencje

P6S_UW 

K_U03  Potrafi rozpoznawa  i analizowa  przyczyny wyst powania zjawisk i 
procesów marginalizacyjnych w wymiarze lokalnym, krajowym i 
mi dzynarodowym oraz  konsekwencje wykluczenia spo ecznego 

P6S_UW 

K_U04 
posiada umiej tno ci zbierania, analizowania i interpretowania 
informacji i danych ilo ciowych i jako ciowych oraz pos ugiwania si
programami komputerowymi statystycznymi, potrafi sporz dzi
raport z bada

P6S_UK

K_U05 Potrafi wykorzystuj c w a ciwe dla pracy socjalnej metody i narz dzia
badawcze prognozowa  procesy  
i zjawiska spo eczne

P6S_UW 

K_U06  Potrafi wykorzysta  posiadan  wiedz  do rozumienia zachodz cych
zjawisk i procesów kulturowych, politycznych, ekonomicznych, 
demograficznych i spo ecznych 

P6S_UW 

K_U07 sprawnie pos uguje si  terminologi  specyficzn  dla pracy socjalnej i 
porozumiewa si  ze specjalistami oraz osobami spoza grona 
specjalistów

P6S_UK
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K_U08 
Potrafi sformu owa  diagnoz  sytuacji problemowej oraz 
zaprojektowa  dzia ania prowadz ce do jej zmiany wykorzystuj c
narz dzia dost pne pracownikowi socjalnemu i pozostaj c w zgodzie 
z norami prawnymi, etycznymi i zwyczajowymi   

P6S_UO 

K_U09 samodzielnie zdobywa wiedz  i wyszukuje dane ród owe. 
Wykorzystuje w tym celu równie  nowoczesne technologie 

P6S_UU 

K_U10  Potrafi pos ugiwa  si  systemem prawnym, interpretowa  przepisy   w 
obszarze pomocy spo ecznej, rozró ni  normy kulturowe i prawne, 
materialne i proceduralnej 

P6S_UW 

K_U11 
Potrafi wykorzysta  posiadan  wiedz  podejmuj c ró ne formy 
dzia alno ci, tak e dzia alno  badawcz    w instytucjach i  
organizacjach III sektora oraz w innych dzia aniach spo ecznych w 
zakresie pomocy spo ecznej 

P6S_UW 

K_U12 Potrafi w sposób krytyczny weryfikowa  proponowane rozwi zania 
problemów socjalnych, przytacza  argumenty i formu owa  swoje 
opinie poddaj c je pod os d innych cz onków zespo u

P6S_UK

K_U13  Potrafi przygotowa  teoretyczn  baz  do analizy problemu 
poznawczego, skonstruowa  projekt badawczy przeprowadzi  badania 
terenowe, sformu owa  wnioski i opracowa  raport z bada    

P6S_UK

K_U14 potrafi samodzielnie lub w zespole przygotowa  koncepcj  projektu 
dotycz cego rozwi zania okre lonego problemu socjalnego, planuje 
jego realizacj  i ewaluacj

P6S_UO 

K_U15 
 Potrafi  przygotowa   prace pisemne z wykorzystaniem literatury 
naukowej i technik audiowizualnych.  Potrafi  napisa  pismo urz dowe, 
sformu owa  decyzj  administracyjn  zgodnie z obowi zuj cym
prawem.    

P6S_UK

K_U16 prowadzi na poziomie podstawowym prac  badawcz  pod kierunkiem 
opiekuna naukowego i potrafi przedstawi  jej efekty w formie pracy 
licencjackiej 

P6S_UO 

K_U17 Potrafi pos ugiwa  si  j zykiem obcym na poziomie B2 Europejskiego 
Systemu Opisu Kszta cenia J zykowego   

P6S_UK

KOMPETENCJE SPO ECZNE 
K_K01 wykazuje samodzielno  w poszukiwaniu adekwatnej literatury do 

wskazywania i rozwi zywania problemów poznawczych, a tak e
wspieraj cej proces doskonalenia zawodowego 

P6S_KK

K_K02 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiej tno ci, rozumie 
potrzeb  ci g ego dokszta cania si  i rozwoju zawodowego 

P6S_KK

K_K03 jest wiadomy wyst powania dylematów prawnych i etycznych w 
swoim przysz ym rodowisku pracy i zdolny do ich rozstrzygania w 
sposób nie naruszaj cy praw i godno ci innych ludzi 

P6S_KR 

K_K04 ma wiadomo  istnienia prawnych uwarunkowa  i ogranicze
korzystania z dorobku intelektualnego osób trzecich, a wykorzystuj c
go post puje zgodnie z zasadami etyki 

P6S_KR 

K_K05 jest zdolny do pracy w zespole przyjmuj c w nim ró ne role P6S_KR 
K_K06 jest przedsi biorczy i otwarty na przyjmowanie nowych idei i 

pomys ów
P6S_KO 

K_K07 potrafi samodzielnie zainicjowa  dzia anie projektowe stworzy
projekt socjalny i go wdra a  w standardowych warunkach dzia ania 

P6S_KO 
K_K08 efektywnie organizuje w asn  prac  i krytycznie ocenia stan jej 

zaawansowania 
P6S_KK

Obja nienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod sk adnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji 
K_W - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie umiej tno ci
K_K - kierunkowe efekty uczenia si  w zakresie kompetencji spo ecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia si


