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EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)
NA KIERUNKU: PRACA SOCJALNA

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia
Studia pracy socjalnej mają charakter interdyscyplinarny. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i procesach zmian osób, grup i środowisk
lokalnych w ujęciu filozoficznym, teologicznym oraz społeczno-kulturowym. Definiuje i odnosi
się krytycznie do podstawowych problemów społecznych uwzględniając wiedzę biologiczną,
psychologiczną, socjologiczną oraz prawną. Zna funkcjonowanie szeroko rozumianych instytucji
pomocowych sektora publicznego oraz obywatelskiego. Opiera swoją metodologię na usystematyzowanej, doświadczalnej wiedzy wywiedzionej z badań i ewaluacji praktyki, w tym na lokalnej
wiedzy specyficznej dla miejscowych okoliczności. Jest przygotowany do współpracy w zespołach interdyscyplinarnych. Zna metody i zasady etyczne udzielania pomocy osobom, grupom
oraz środowiskom lokalnym. Utożsamia się z celami i wartościami obecnymi w praktyce pracy
socjalnej, u podstaw których leży szacunek dla ludzkiej godności. Wykorzystuje teorie ludzkiego
rozwoju i zachowania oraz systemów społecznych do analizy złożonych sytuacji i ułatwiania
indywidualnych, organizacyjnych, społecznych i kulturowych zmian.
Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów
kształcenia (EKO)
Nazwa kierunku studiów: PRACA SOCJALNA
Obszar kształcenia: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH
Poziom kształcenia (studiów): STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Profil kształcenia: PROFIL PRAKTYCZNY
Symbol
EKK

PS1K_W01

PS1K_W02

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK)

Symbol
(odniesienie
EKK do)
EKO

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia
na kierunku studiów praca socjalna absolwent:
WIEDZA
posiada wiedzę na temat istoty, celów, i metod pracy socjalnej S1P_W01
oraz jej podstaw ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych, jak również usytuowaniu pracy socjalnej w systemie
nauk społecznych i jej relacji do innych nauk
posiada wiedzę na temat historii pomocy społecznej w Polsce S1P_W09
i na świecie (w tym roli Kościoła Katolickiego) oraz głównych
podejść historycznych w pracy socjalnej

PS1K_W03
PS1K_W04

PS1K_W05
PS1K_W06

PS1K_W07
PS1K_W08

PS1K_W09
PS1K_W10
PS1K_W11

PS1K_W12

PS1K_W13
PS1K_W14
PS1K_U01

PS1K_U02

PS1K_U03

posiada wiedzę na temat struktury i organizacji systemu pomocy
społecznej oraz głównych instytucji służących do realizacji polityki społecznej
posiada podstawową wiedzę o instytucjach społecznych kluczowych dla systemu pomocy społecznej w Polsce (kulturowych,
polityczno-administracyjnych, ekonomicznych, socjalnych, związanych z opieką zdrowia, prawem, bezpieczeństwem)
posiada elementarną wiedzę o zależnościach między instytucjami społecznymi kluczowymi dla realizacji zadań z zakresu pracy
socjalnej i pomocy społecznej
posiada podstawową wiedzę na temat istotnych dla pracy socjalnej więzi społecznych (naturalnych, stanowionych i zrzeszeniowych) jak również grup społecznych oraz środowisk lokalnych
posiada podstawową wiedzę o człowieku – jego rozwoju biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym – oraz środowisku kulturowym, będącym jego kontekstem socjalizacyjnym
posiada uporządkowaną wiedzę o środowiskach życia człowieka
(rodzina, grupy pierwotne, grupy wtórne, środowisko lokalne),
o ich strukturze, dynamice oraz tworzeniu w nich optymalnych
warunków rozwojowych
posiada uporządkowaną wiedzę o rodzajach dysfunkcji środowisk społecznych oraz współczesnych problemach i patologiach
społecznych
posiada podstawową wiedzę o specyfice i przyczynach problemów człowieka w cyklu życia
posiada uporządkowaną wiedzę o metodach i narzędziach,
w tym technikach diagnozowania problemów społecznych, pozwalających opisać ich objawy, genezę, strukturę i dynamikę
oraz metodach, technikach i środkach ich rozwiązywania
posiada wiedzę o projektowaniu i przeprowadzaniu indywidualnej, grupowej i środowiskowej zmiany w środowiskach życia
człowieka – rodzina, grupy rówieśnicze, instytucje wychowawcze, edukacyjne, miejsca pracy zarobkowej i organizacji czasu
wolnego, środowisko lokalne – poprzez identyfikację, wydobywanie i wzmacnianie ich sił rozwojowych
posiada wiedzę o normach etycznych, które obowiązują w pracy
socjalnej oraz zasadach funkcjonowania instytucji pomocowych
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
prawa autorskiego
UMIEJĘTNOŚCI
dostrzega, nazywa i interpretuje zjawiska oraz procesy społeczne związane z funkcjonowaniem człowieka w środowisku społecznym wskazując czynniki optymalizujące oraz zagrażające
zaspokajaniu potrzeb i osiągania celów
wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu oraz
rozumienia konkretnych zjawisk i procesów społecznych w obszarze pomocy społecznej, ich uwarunkowań kulturowych,
prawnych i gospodarczych
analizuje przyczyny oraz prognozuje praktyczne skutki powstania dysfunkcji społecznych oraz dezorganizacji życia osób, grup
społecznych i środowisk lokalnych, wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy socjalnej
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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)
posiada umiejętność analizowania i rozumienia ludzkich zachowań w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi
analizuje przebieg procesów społecznych istotnych dla rozumienia mechanizmów podtrzymujących marginalizację społeczną
pobudza zaradność i przedsiębiorczość, a także działania samopomocowe osób, grup społecznych oraz środowisk lokalnych
świadomie stosuje normy, zasady, reguły pracy socjalnej (prawne, zawodowe, etyczne)
uzasadnia działania aplikacyjne poprzez ich odniesienie do wiedzy teoretycznej
tworzy i posiada umiejętność analizy innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań problemów socjalnych współpracując
z klientami, członkami zespołu oraz przedstawicielami kluczowych instytucji
kształtuje wzmacniające relacje z osobami potrzebującymi pomocy, będące źródłem siły, wsparcia i samodzielności
umie powoływać nowe jednostki pomocowe (grupy samopomocy, grupy wsparcia, organizacje pozarządowe), monitorować
oraz ewaluować działania oraz efektywnie wykorzystać środki,
które ma do dyspozycji rozwiązując problemy socjalne
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz
typowych prac pisemnych w języku polskim i obcym w zakresie
pracy socjalnej i szeroko rozumianej pomocy społecznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
jest zdolny i dostrzega znaczenie kontynuacji uczenia się w formie samokształcenia oraz zorganizowanych form podnoszenia
kompetencji zawodowych
umie formułować i uzasadniać własne opinie w kwestiach społecznych
potrafi komunikować się z ludźmi, organizacjami, instytucjami
informując o istocie i celach działalności profesjonalnej
jest przygotowany do samodzielnej, profesjonalnej pracy, wyznaczając jej cele, planując działania, dobierając metody, monitorując jej przebieg i prowadząc ewaluację oraz odnosząc proces
i wyniki pracy do zasad etyki zawodowej, jak również do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności
potrafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych, konstruktywnie uczestnicząc w podejmowaniu optymalnych rozwiązań
uczestniczy w kreowaniu lokalnej aktywnej polityki społecznej,
przypisując szczególną wartość działaniom w ramach lokalnych
projektów socjalnych
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wykazuje się samodzielnymi i twórczymi inicjatywami zawo- S1P_K07
dowymi

Objaśnienie oznaczeń:
PS1K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla studiów pierwszego stopnia (1)
na kierunku praca socjalna (PS)
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
S1P – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych (S) dla studiów pierwszego
stopnia (1), profil praktyczny (P)
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

