
 

 

Załącznik do uchwały nr 22/2017 Senatu UPJPII  

z dnia 20 marca 2017 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  

PRACA SOCJALNA  

NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA  

O PROFILU PRAKTYCZNYM  

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 

 
Kierunek studiów praca socjalna przyporządkowano do obszarów kształcenia w zakresie nauk 
społecznych, a efekty kształcenia dla tego kierunku studiów odnoszą się do dziedziny nauk spo-
łecznych, dyscyplin socjologia (dyscyplina wiodąca), pedagogika oraz psychologia, a także dzie-
dziny nauk prawnych, dyscypliny prawo. 

 
Tabela odniesienia kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-7 

 

Nazwa kierunku studiów: PRACA SOCJALNA 

Obszar kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH 

Poziom kształcenia (studiów): STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Profil kształcenia: PROFIL PRAKTYCZNY 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne  
charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6–7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa-
nym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6–7  
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakte-
rystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 

Symbol  
EKK 

 

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK) 
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia  
na kierunku studiów praca socjalna absolwent: 

Symbol  
(odniesienie 

EKK do) 
PRK 

WIEDZA 
PS2pK_W01 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku – jego rozwoju psychicz-

nym, społecznym i duchowym – oraz środowisku kulturowym, 
będącym jego kontekstem socjalizacyjnym rozumianym jako 
źródło problemów społecznych i równocześnie zasób umożli-
wiający ich rozwiązywanie 

P7S_WG 
 

PS2pK_W02 ma pogłębioną wiedzę na temat struktury i organizacji systemu 
pomocy społecznej, głównych instytucji służących do realizacji 
polityki społecznej oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do 
funkcjonowania tych obszarów instytucji, w których zatrudnia-
ni są pracownicy socjalni 

P7S_WG 
 



 

 

PS2pK_W03 zna, rozumie i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad  
z zakresu zarządzania zasobami własności przemysłowej, pra-
wa autorskiego oraz formy indywidualnej przedsiębiorczości  

P7S_WK 
 

PS2pK_W04 ma rozszerzoną wiedzę na temat istoty, celów i metod pracy 
socjalnej oraz jej podstaw ontologicznych, epistemologicznych  
i aksjologicznych, jak również usytuowaniu pracy socjalnej  
w systemie nauk społecznych i jej relacji do innych nauk 

P7S_WG 
 

PS2pK_W05 zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki badań 
problemów społecznych oraz wie, jak skutecznie dobrać meto-
dy w celu rozwiązania problemów badawczych, wie jak zapla-
nować i zrealizować ilościowe i jakościowe badanie empiryczne 
w celu rozpoznania problemu i postawienia diagnozy społecz-
nej 

P7S_WG 
 

PS2pK_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw 
stabilności i zmiany struktur, instytucji i więzi pomocowych 
oraz ich praktycznych zastosowań, zna mechanizmy i prawi-
dłowości rządzące tymi zmianami 

P7S_WK 
 

PS2pK_W07 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej 

P7S_WG 
 

UMIEJĘTNOŚCI 
PS2pK_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska spo-

łeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) oraz relacje między 
nimi przy pomocy pojęć i teorii pracy socjalnej 

P7S_UW 

PS2pK_U02 potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i praktycznego 
analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów  
i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie, 
stawiać hipotezy i dobierać krytycznie dane i metody analiz  

P7S_UW 

PS2pK_U03 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, 
racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych oraz 
wdraża w życie założenia strategii pomocowych umiejętnie 
wykorzystując zasoby środowiska społecznego 

P7S_UK 

PS2pK_U04 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych 
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skutecz-
ności i przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności 
nabyte podczas praktyki zawodowej 

P7S_UW 

PS2pK_U05 sprawnie posługuje się w praktycznych zastosowaniach syste-
mami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych pro-
blemów społecznych  

P7S_UW 

PS2pK_U06 posiada umiejętność proponowania działań ukierunkowanych 
na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i prze-
prowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie  

P7S_UK 

PS2pK_U07 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk spo-
łecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej, teoretycznej 
oceny tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody ba-
dawczej 

P7S_UO 

PS2pK_U08 potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne 
oraz ich praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych ob-
szarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych 
metod i narzędzi pracy socjalnej  

P7S_UO 



 

 

PS2pK_U09 potrafi kierować pracą zespołu, umie wyznaczać cele działalno-
ści; w swoich działaniach pomocowych wykorzystuje innowa-
cyjne rozwiązania, tym samym właściwie buduje własne kom-
petencje zawodowe 

P7S_UO 

PS2pK_U10 podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej 
osób przejawiających zachowania m.in. dla przeciwdziałania 
wykluczenia i marginalizacji 

P7S_UU 

PS2pK_U11 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim  
i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wyko-
rzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł z obszaru nauk społecznych 

P7S_UK 

PS2pK_U12 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europej-
skiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P7S_UK 

PS2pK_U13 posiada umiejętność proponowania działań ukierunkowanych 
na rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i prze-
prowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie, z zastosowaniem 
programów i projektów społecznych  

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
PS2pK_K01 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swo-

ich umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem 
nowoczesnych środków i metod; potrafi inspirować i organizo-
wać proces uczenia się innych osób 

P7S_KK 

PS2pK_K02 potrafi: 1) pracować w zespole przyjmując różne role, 2) two-
rzyć międzygrupowe sieci współpracy, 3) komunikować się na 
poziomie mikro- mezo- i makrootoczenia wykorzystując różne 
– także informatyczne – kanały komunikacyjne 

P7S_KO 

PS2pK_K03 potrafi planować działania społeczne oraz identyfikować i roz-
strzygać dylematy normatywne związane z obszarem pomoco-
wym, w tym z pracą socjalną 

P7S_KR 

PS2pK_K04 w obszarze działań promocyjnych, profilaktycznych, edukacyj-
nych, doradczych, pomocowych oraz menadżerskich myśli  
i działa w sposób przedsiębiorczy 

P7S_KO 

PS2pK_K05 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejęt-
ności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny 

P7S_KK 

PS2pK_K06 umie zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów 
społecznych; potrafi przewidzieć wielokierunkowe konsekwen-
cje swojej działalności 

P7S_KR 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
PS2pK (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów  
praca socjalna (PS) na studiach drugiego stopnia (2) o profilu praktycznym (p) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P7S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  
na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii 


