
 

 

Załącznik do uchwały nr 21/2017 Senatu UPJPII  

z dnia 20 marca 2017 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKUSTUDIÓW  

PRACA SOCJALNA  

NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

O PROFILU PRAKTYCZNYM 

 
 
Umiejscowienie kierunku studiów w obszarze kształcenia 

 
Kierunek studiów praca socjalna przyporządkowano do obszaru 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. 

 
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 PIERWSZEGO 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 pierwszego stopnia  
na kierunku studiów praca socjalna absolwent: 

Symbol  
(odniesienie 

EKK do) 
PRK 

WIEDZA 
PS1pK_W01 posiada wiedzę na temat historii pomocy społecznej w Polsce  

i na świecie (w tym roli Kościoła katolickiego) oraz na temat 
istoty, celów, i metod pracy socjalnej oraz jej podstaw ontolo-
gicznych, epistemologicznych i aksjologicznych, jak również 
usytuowaniu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych i jej 
relacji do innych nauk 

P6S_WG 
 

PS1pK_W02 posiada podstawową wiedzę na temat struktury i organizacji 
systemu pomocy społecznej oraz o instytucjach społecznych 
kluczowych dla systemu pomocy społecznej w Polsce (kultu-
rowych, polityczno-administracyjnych, ekonomicznych, so-
cjalnych, związanych z opieką zdrowia, prawem, bezpieczeń-
stwem) 

P6S_WK 
 



 

 

PS1pK_W03 posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów komuniko-
wania interpersonalnego oraz  na temat istotnych dla pracy 
socjalnej więzi społecznych (naturalnych, stanowionych  
i zrzeszeniowych) jak również grup społecznych oraz środo-
wisk lokalnych 

P6S_WG 
 

PS1pK_W04 posiada wiedzę o człowieku – jego rozwoju oraz o środowisku 
kulturowym, będącym jego kontekstem socjalizacyjnym,  
a także wiedzę o rodzajach dysfunkcji środowisk społecznych 
oraz współczesnych problemach i patologiach społecznych 

P6S_WG 
 

PS1pK_W05 posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują  
w pracy socjalnej oraz zasadach funkcjonowania instytucji 
pomocowych  

P6S_WG 
 

PS1pK_W06 posiada wiedzę o projektowaniu i przeprowadzaniu indywi-
dualnej, grupowej i środowiskowej zmiany w środowiskach 
życia człowieka – rodzina, grupy rówieśnicze, instytucje wy-
chowawcze, edukacyjne, miejsca pracy zarobkowej i organiza-
cji czasu wolnego, środowisko lokalne – poprzez identyfikację, 
wydobywanie i wzmacnianie ich sił rozwojowych 

P6S_WK 
 

PS1pK_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 
PS1pK_U01 dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska oraz procesy spo-

łeczne związane z funkcjonowaniem człowieka w środowisku 
społecznym wskazując czynniki optymalizujące oraz zagraża-
jące zaspokajaniu potrzeb i osiągania celów 

P6S_UW 

PS1pK_U02 wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu oraz 
rozumienia konkretnych zjawisk i procesów społecznych  
w obszarze pomocy społecznej, ich uwarunkowań kulturo-
wych, prawnych i gospodarczych 

P6S_UW 

PS1pK_U03 analizuje przyczyny oraz prognozuje praktyczne skutki po-
wstania dysfunkcji społecznych oraz dezorganizacji życia 
osób, grup społecznych i środowisk lokalnych, wykorzystując 
metody i narzędzia stosowane w pracy socjalnej 

P6S_UW 

PS1pK_U04 samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł i przy zastosowa-
niu nowoczesnych technologii (ICT) 

P6S_UW 

PS1pK_U05 diagnozuje – wykorzystując odpowiednie metody i narzędzia – 
potrzeby, aspiracje, oczekiwania osób, grup społecznych  
i środowisk lokalnych z uwzględnieniem ich sił rozwojowych 
oraz destrukcyjnych (diagnoza pozytywna i negatywna) 

P6S_UK 

PS1pK_U06 analizuje przebieg procesów społecznych istotnych dla rozu-
mienia mechanizmów podtrzymujących marginalizację spo-
łeczną 

P6S_UK 

PS1pK_U07 pobudza zaradność i przedsiębiorczość, a także działania sa-
mopomocowe osób, grup społecznych oraz środowisk lokal-
nych 

P6S_UK 

PS1pK_U08 tworzy i posiada umiejętność analizy innowacyjnych, alterna-
tywnych rozwiązań problemów socjalnych współpracując  
z klientami, członkami zespołu oraz przedstawicielami klu-
czowych instytucji 

P6S_UO 



 

 

PS1pK_U09 umie powoływać nowe jednostki pomocowe (grupy samopo-
mocy, grupy wsparcia, organizacje pozarządowe), monitoro-
wać oraz ewaluować działania oraz efektywnie wykorzystać 
środki, które ma do dyspozycji rozwiązując problemy socjalne 

P6S_UO 

PS1pK_U10 świadomie stosuje normy, zasady, reguły pracy socjalnej 
(prawne, zawodowe, etyczne) 

P6S_UW 

PS1pK_U11 kształtuje wzmacniające relacje z osobami potrzebującymi 
pomocy, będące źródłem siły, wsparcia i samodzielności 

P6S_UO 

PS1pK_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz 
typowych prac pisemnych w języku polskim w zakresie pracy 
socjalnej i szeroko rozumianej pomocy społecznej, z wykorzy-
staniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych 
źródeł  

P6S_UK 

PS1pK_U13 określa możliwości rozwoju zawodowego przez całe życie 
swojego oraz klientów 

P6S_UU 

PS1pK_U14 ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określo-
nymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształce-
nia Językowego  

P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
PS1pK_K01 jest zdolny i dostrzega znaczenie kontynuacji uczenia się  

w formie samokształcenia oraz zorganizowanych form podno-
szenia kompetencji zawodowych  

P6S_KK 

PS1pK_K02 umie formułować i uzasadniać własne opinie w kwestiach 
społecznych; dostrzega problemy moralne i dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych 
rozwiązań 

P6S_KK 

PS1pK_K03 potrafi komunikować się z ludźmi, organizacjami, instytucjami 
informując o istocie i celach działalności profesjonalnej 

P6S_KO 

PS1pK_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjo-
nalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej 

P6S_KR 

PS1pK_K05 uczestniczy w kreowaniu lokalnej aktywnej polityki społecz-
nej, przypisując szczególną wartość działaniom w ramach lo-
kalnych projektów socjalnych 

P6S_KO 

PS1pK_K06 jest przygotowany do samodzielnej, profesjonalnej pracy; po-
trafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zaj-
mujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, kon-
struktywnie uczestnicząc w podejmowaniu optymalnych roz-
wiązań 

P6S_KO 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
PS1pK (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla kierunku studiów  
praca socjalna (PS) na studiach pierwszego stopnia (1) o profilu praktycznym (p) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
P6S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego (S)  
na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (P) 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia w obrębie danej kategorii 


