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EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKICH)
NA KIERUNKU: PRACA SOCJALNA

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 DRUGIEGO STOPNIA
Profil kształcenia: PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
Symbol
EKK

PS2K_W01

PS2K_W02

PS2K_W03

PS2K_W04

PS2K_W05

PS2K_W06

Kierunkowe efekty kształcenia (EKK)
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia
na kierunku studiów praca socjalna absolwent:
WIEDZA
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
ma rozszerzoną wiedzę na temat struktury i organizacji systemu
pomocy społecznej, głównych instytucji służących do realizacji
polityki społecznej oraz funkcji pracy socjalnej
ma pogłębioną wiedzę na temat relacji i więzi między lokalnymi,
regionalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi instytucjami
pomocy i polityki społecznej
ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do szczegółowych kategorii więzi społecznych istotnych w pracy socjalnej
i w międzyludzkich działaniach pomocowych
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku – jego rozwoju psychicznym,
społecznym i duchowym – oraz środowisku kulturowym, będącym jego kontekstem socjalizacyjnym rozumianym jako źródło
problemów społecznych i równocześnie zasób umożliwiający ich
rozwiązywanie
zna w sposób pogłębiony wybrane: 1) metody badania problemów społecznych, narzędzia pozyskiwania danych, ich opisu
oraz 2) metody diagnozowania oraz rozwiązania problemów
społecznych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości
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ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje pomocowe i rządzących nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze i sposobach działania
ma pogłębioną wiedzę o procach zmian struktur, instytucji i więzi pomocowych oraz zna mechanizmy i prawidłowości rządzące
tymi zmianami
ma pogłębioną wiedzę dotyczącą podejść teoretycznych i metodologicznych w analizie struktur, instytucji i więzi pomocowych
oraz i ich historycznej ewolucji
zna, rozumie i przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
oraz konieczności zarządzania zasobami intelektualnymi
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne (polityczne, kulturowe, gospodarcze) oraz relacje między nimi
przy pomocy pojęć i teorii pracy socjalnej
potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do opisu i analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społecznych
oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów
i zjawisk społecznych oraz formułować własne hipotezy na ten
temat oraz stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować
potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne
obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego
z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi pracy socjalnej
sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych
posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
posiada umiejętność proponowania działań ukierunkowanych na
rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i przeprowadzenia rozstrzygnięć w tym zakresie
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych rozszerzonych o umiejętność pogłębionej, teoretycznej oceny tych zjawisk z zastosowaniem odpowiedniej metody badawczej
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru nauk społecznych
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł z obszaru
nauk społecznych
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ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
rozumie potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich
umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod; potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób
potrafi współpracować w zespole przyjmując w nim różne role
potrafi planować działania w szeroko rozumianym obszarze pomocowym określając priorytety służące realizacji zadania
potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z obszarem pomocowym, a w tym realizacją pracy socjalnej
umie zaangażować się w przygotowanie i realizację projektów
społecznych; potrafi przewidzieć wielokierunkowe konsekwencje swojej działalności
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny
w obszarze działań promocyjnych, profilaktycznych, edukacyjnych, doradczych, pomocowych oraz menadżerskich myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
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Objaśnienie oznaczeń:
PS2K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia (K) dla studiów drugiego stopnia (2) na
kierunku praca socjalna (P)
W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
S2A – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych (S) dla studiów drugiego
stopnia (2), profil ogólnoakademicki (A)
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

