ZAŁĄCZNIK B 1.
Odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

nazwa kierunku studiów: PRACA SOCJALNA
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
symbol
efekty kształcenia
kierunkowych
efektów
kształcenia
WIEDZA
Ma
podstawową
wiedzę
o charakterze nauk
K_W01
społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii,
pedagogiki, prawa, ekonomii, organizacji i
zarządzania, o ich miejscu w systemie nauk oraz zna
naukowe uzasadnienia rozwoju i stosowania
interdyscyplinarnej wiedzy w dziedzinie pracy
socjalnej

odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
S1A_W01

K_W02

Ma podstawową wiedzę o specyfice, przedmiocie,
terminologii i teoriach nauk szczegółowych,
składowych wiedzy interdyscyplinarnej odnoszącej
się do pracy socjalnej i ich wzajemnych relacjach

S1A_W01

K_W03

Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o
instytucjach społecznych

S1A_W02

K_W04

Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o
zjawiskach społecznych / problemach społecznych

S1A_W02

K_W05

Ma podstawową wiedzę o pracy socjalnej jako
profesji

S1A_W02

K_W06

Ma podstawową wiedzę o relacjach między
strukturami i instytucjami społecznymi, rozumie ich
znaczenie dla pracy socjalnej

S1A_W03

K_W07

Ma podstawową wiedzę na temat różnych typów
więzi społecznych

S1A_W04

K_W08

Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o
funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie

S1A_W05

K_W09

Ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę o źródłach S1A_W05
i mechanizmach zaburzeń w funkcjonowaniu
człowieka

K_W10

Ma podstawową wiedzę na temat obszarów
badawczych studiowanych dziedzin wiedzy
(psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa,

S1A_W06
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ekonomii, organizacji i zarządzania)
K_W011

Zna metody i narzędzia badawcze pozwalające
opisywać i wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne

S1A_W06

K_W12

Ma podstawową wiedzę o normach i regułach działań
istotnych dla praktykowania pracy socjalnej

S1A_W07

K_W13

Ma podstawową wiedzę o normach i regułach
funkcjonowania instytucji

S1A_W07

K_W14

Ma wiedzę o strukturze i rozwoju systemu pracy
socjalnej i elementach tworzących ten system

S1A_W08

K_W15

Ma wiedzę o procesach zmian w strukturach
społecznych i instytucjach społecznych istotnych dla
pracy socjalnej

S1A_W08

K_W16

Ma wiedzę o koncepcjach i teoriach podstawowych
dziedzin wiedzy (psychologii, socjologii, pedagogiki,
prawa, ekonomii, organizacji i zarządzania) istotnych
dla pracy socjalnej

S1A_W09

K_W17

Ma wiedzę o koncepcjach i teoriach dotyczących
organizacji życia społecznego, struktur, instytucji i
procesów stosowanych w naukach praktycznych
istotnych dla pracy socjalnej

S1A_W09

K_W18

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

S1A_W10

K_W19

Zna zasady aktywizowania i rozwoju
przedsiębiorczości własnej jako profesjonalisty oraz
jednostek, grup i społeczności w rozwiązywaniu ich
problemów z wykorzystaniem interdyscyplinarnej
wiedzy

S1A_W11

symbol
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_U01

K_U02

UMIEJĘTNOŚCI
efekty kształcenia

Potrafi identyfikować i interpretować
wielowymiarowe procesy i zjawiska (społeczne,
psychiczne, kulturowe, prawne, polityczne,
organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzega ich
związek z przyczynami problemów i trudności
życiowych doświadczanych przez jednostki, rodziny
i społeczności oraz z formami zinstytucjonalizowanej
pomocy i ich skutecznością

odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
S1A_U01

Potrafi wykorzystywać interdyscyplinarną wiedzę do S1A_U01
kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i
sytuacji życiowych osób, rodzin i społeczności
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wymagających wsparcia
K_U03

Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę do
kompetentnej obserwacji, interpretacji i analizy
relacji i procesu pomocy

S1A_U01,
S1A_U02,
S1A_U03

K_U04

Potrafi samodzielnie pozyskiwać dane potrzebne dla
analizy zjawisk i procesów (psychologicznych,
społecznych, prawnych i ekonomicznych),
świadomie i kompetentnie korzystać z zasobów
wiedzy i informacji dostępnych w języku polskim i
obcym oraz projektowanych uje i realizuje, w sposób
poprawny metodologicznie, własne projekty
badawcze sprawnie posługując się nowoczesnymi
technologiami

S1A_U01,
S1A_U02,
S1A_U11

K_U05

Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę do
analizowania zjawisk i procesów społecznych z
punktu widzenia ich wpływu na doświadczane przez
jednostki, rodziny i społeczności trudności życiowe,
stosowane formy zinstytucjonalizowanej i
niezinstytucjonalizowanej pomocy i ich skuteczność

S1A_U02,
S1A_U03

K_U06

Wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę do
rozpoznawania i określania (definiowania) potrzeb i
problemów doświadczanych przez jednostki, rodziny
i społeczności

S1A_U02

K_U07

Potrafi prognozować przebieg zjawisk i procesów
społecznych, a w ich kontekście efekty stosowanych
form pomocy oraz polityk, projektów, programów
adresowanych do osób, rodzin i społeczności
wymagających wsparcia, których celem jest
rozwiązywanie ich problemów i zaspokojenie
potrzeb

S1A_U04,
S1A_U03,
S1A_U07

K_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania
funkcji społecznych, wielowymiarowych
uwarunkowań oraz dylematów pracy socjalnej,
instytucji pomocy, polityk, projektów, programów
adresowanych do osób, rodzin i społeczności
wymagających wsparcia

S1A_U03,
S1A_U08

K_U09

Posługuje się zasadami i normami prawa, etyki, a w
szczególności etyki pracy socjalnej w projektowaniu
oraz realizacji form pomocy, polityk, projektów,
programów adresowanych do osób, rodzin i
społeczności wymagających wsparcia

S1A_U05
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K_U10

Dobiera skuteczne strategie, metody i formy
interwencji, których celem jest poprawa sytuacji
życiowych jednostek, rodzin i społeczności
doświadczających problemów i trudności,
odpowiednie ze względu na okoliczności, w jakich
się znajdują oraz ich punkt widzenia

S1A_U07

K_U11

Kompetentnie rozstrzyga dylematy pojawiające się w
pracy zawodowej, gdy planuje, realizuje i ocenia –
samodzielnie i/lub w zespole – interwencje w
zakresie pomocy społecznej

S1A_U06

K_U12

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych
(projektów, esejów, prac empirycznych) w języku
polskim i obcym, dotyczących problematyki pracy
socjalnej, z uwzględnieniem interdyscyplinarnej
wiedzy oraz stosownej regulacji prawnej i etycznej

S1A_U09,
S1A_U11

K_U13

Prezentuje publicznie swoje poglądy i opinie
dotyczące problematyki pracy socjalnej, argumentuje
posługując się interdyscyplinarną wiedzą i
naukowymi pojęciami oraz odwołując się do zasad
prawnych i etycznych

S1A_U10

K_K01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Jest zdolny do funkcjonowanie w grupach i zespołach i
skutecznego pełnienia w nich różnych ról

S1A_K02

K_K02

Jest świadomy znaczenia poprawnej komunikacji
interpersonalnej, umie współdziałać w grupie i
nawiązywać kontakt z podopiecznymi

S1A_K02

K_K03

Jest uważny i wrażliwy na zjawiska wymagające
reakcji społecznej

S1A_K03

K_K04

Jest zdolny i gotowy do wykorzystywania wiedzy i
umiejętności w praktyce zawodowej

S1A_K03

K_K05

Jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych

S1A_K03

K_K06

Jest świadomy dylematów towarzyszących
praktykowaniu pracy socjalnej

S1A_K04

K_K07

Jest świadomy standardów etycznych i znaczenia ich
dochowania w praktyce zawodowej

S1A_K04

K_K08

Jest gotowy do uczestnictwa w przygotowywaniu
projektów socjalnych

S1A_K05,
S1A_K07

K_K09

Jest gotowy do zwiększania własnych kompetencji i
rozumie znaczenie ciągłego rozwoju profesjonalnego

S1A_K01,
S1A_K06

K_K010

Jest świadomy znaczenia odrębności kulturowych

S1A_K03,
S1A_K04

4

