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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW Z GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ 

 
 
Tabela efektów kształcenia dla studiów podyplomowych (EKPK) 
 
Nazwa studiów podyplomowych: PODYPLOMOWE STUDIA Z GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ 

Obszar kształcenia: NAUKI SPOŁECZNE 

Symbol 
EKPK 

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych (EKPK) 
 

Po ukończeniu Podyplomowych Studiów z Gerontologii Społecznej absolwent: 
WIEDZA 

GSPK_W01 dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat istoty, celów i metod gerontologii 
społecznej oraz jej interdyscyplinarnego odniesienia do takich dyscyplin na-
ukowych jak medycyna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, prawo, 
ekonomia 

GSPK_W02 zna podstawowe odniesienia do koncepcji aksjologicznych, epistemologicz-
nych i etycznych zagadnień związanych z gerontologią społeczną 

GSPK_W03 dysponuje wiedzą na temat człowieka starszego w kontekście jego funkcjono-
wania i rozwoju psychicznego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i du-
chowego oraz zna kontekst kulturowy wpływający na funkcjonowanie spo-
łeczne 

GSPK_W04 wie jaka jest struktura i organizacja systemu wsparcia (centralnego, regional-
nego, lokalnego) na rzecz seniorów z uwzględnieniem głównych instytucji  
i instrumentów polityki społecznej  

GSPK_W05 posiada wiedzę na temat różnych rodzajów więzi (w tym pomocowych i insty-
tucjonalnych) oraz kategorii społecznych ważnych w działaniach na rzecz se-
niorów oraz tych, w których oni sami się znajdują (więzi rodzinne, lokalne, 
instytucjonalne) 

GSPK_W06 zna metody badania problemów społecznych, diagnozowania zasobów i po-
trzeb, sposoby rozwiązywania występujących problemów, identyfikowania 
korelacji, występujących w obszarze społecznego funkcjonowania osób star-
szych 

GSPK_W07 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł (prawnych, organiza-
cyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących systemy wspar-
cia na rzecz osób starszych 

GSPK_W08 zna metody wspierania zdrowotnego i aktywizowania edukacyjnego oraz spo-
łecznego osób starszych oraz zasady podejmowania działań na rzecz osób 
starszych 

UMIEJETNOŚCI 
GSPK_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać te zjawiska i relacje społeczne 

(polityczne, kulturowe, gospodarcze), które dotyczą osób starszych 



GSPK_U02 potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu 
konkretnych procesów i zjawisk społecznych w kontekście starzenia się oraz 
potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie rozwiązania zdiagno-
zowanych problemów osób starszych w kontekście indywidualnym, grupo-
wym i społecznym 

GSPK_U03 potrafi wykorzystać zasoby prawne, instytucjonalne, ludzkie, finansowe, in-
formacyjne, środowiskowe (społeczności lokalnych), infrastrukturalne do bu-
dowania strategii i partnerstw na rzecz osób starszych 

GSPK_U04 sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania kon-
kretnych problemów społecznych osób starszych 

GSPK_U05 posiada umiejętność proponowania działań ukierunkowanych na rozwiązy-
wanie konkretnych problemów społecznych osób starszych i przeprowadzenia 
rozstrzygnięć w tym zakresie 

GSPK_U06 posiada umiejętność opracowywania i wdrażania projektów społecznych na 
rzecz seniorów w określonym środowisku lokalnym z uwzględnieniem dia-
gnozowania, prognozowania, projektowania, budżetowania, ewaluowania 

GSPK_U07 potrafi reprezentować interesy różnych grup wiekowym w określonym śro-
dowisku lokalnym w układzie instytucjonalnym i nieinstytucjonalnym 

GSPK_U08 podejmuje działania o charakterze badawczym w określonym środowisku,  
z uwzględnieniem metod, technik i narzędzi nauk społecznych 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
GSPK_K01 rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich umiejętności 

społecznych i zawodowych, (szczególnie w relacji do osób starszych) z wyko-
rzystaniem nowoczesnych środków i metod 

GSPK_K02 krytycznie analizuje posiadaną wiedzę, przekłada ją na umiejętności, rozwija 
refleksję własną nad podejmowanymi działaniami 

GSPK_K03 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 
GSPK_K04 potrafi skutecznie komunikować się z ludźmi, szczególnie w komunikacji mię-

dzygeneracyjnej 
GSPK_K05 planuje swoje działania w obszarze wsparcia osób starszych, identyfikuje  

i rozstrzyga dylematy oraz konsekwencje swojej działalności, związane z tym 
obszarem 

GSPK_K06 przejmuje inicjatywy w działaniach promocyjnych, profilaktycznych, eduka-
cyjnych, doradczych, pomocowych, kierowniczych, pracowniczych 

GSPK_K07 ma świadomość znaczenia działań profilaktycznych w obszarze gerontologii 
społecznej i tą świadomość przekłada na oddziaływania społeczne 

 
Objaśnienie oznaczeń: 
GSPK (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla studiów podyplomowych (PK) – dla Podyplomo-
wych Studiów z Gerontologii Społecznej (GS) 
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy 
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 


