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Odniesienie efektów kierunkowych kształcenia do efektów obszarowych 

 
Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych dla 
studiów drugiego stopnia na kierunku praca socjalna 

Symbol 
Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych 

(profil praktyczny) 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

 WIEDZA  

S2P_W01 
ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w 
systemie nauk i relacjach do innych nauk 

K_W01 
 

S2P_W02  

ma rozszerzoną wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji 
społecznych oraz wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych 
struktur i instytucji społecznych lub ich elementów oraz konkretnych 
rodzajów organizacji K_W02 

S2P_W03 

ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami 
społecznymi i ich elementami w odniesieniu do wybranych struktur i 
instytucji społecznych i kategorii więzi społecznych, względnie do 
wybranych kręgów kulturowych K_W03 

S2P_W04 
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych oraz 
wiedzę pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi 
społecznych i rządzących nimi prawidłowości K_W04 

S2P_W05 
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w 
odniesieniu do wybranych obszarów aktywności człowieka 

K_W05 

S2P_W06 

zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu 
odpowiednie dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym techniki pozyskiwania danych, 
pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w 
nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem 
wybranych instytucji oraz organizacji społecznych lub gospodarczych 

K_W06 

S2P_W07 
ma pogłębioną wiedzę o wybranych systemach norm i reguł (prawnych, 
organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych) organizujących 
struktury i instytucje społeczne 

K_W07 
 



S2P_W08 

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur, instytucji 
i więzi społecznych oraz ich praktycznych zastosowań, a także 
rządzących tymi zmianami prawidłowościach 

K_W08 

S2P_W09 
ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i 
instytucji społecznych lub wybranych kategorii więzi społecznych oraz 
ich praktycznych zastosowań i o ich historycznej ewolucji K_W09 

S2P_W10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej K_W10 

S2P_W11 

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

S2P_U01 
potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz 
wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi 

K_U01 

S2P_U02 

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i 
praktycznego analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk 
społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie 
dane i metody analizy 

K_U02 

S2P_U03 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk 
społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać 
proste hipotezy badawcze i je weryfikować 

K_U03 

S2P_U04 

potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich 
praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia 
społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 
właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

K_U04 

S2P_U05 

posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktycznych 
zastosowaniach systemami normatywnymi oraz normami i regułami 
(prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi w sposób pogłębiony 
posługiwać się normami i regułami w celu rozwiązywania wybranych 
problemów 

K_U05 

S2P_U06 

posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych 
zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i 
przydatności stosowanej wiedzy oraz o umiejętności nabyte podczas 
praktyki zawodowej K_U06 

S2P_U07 

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 
konkretnego problemu i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie 
oraz wdrażania proponowanych rozwiązań 

K_U07 

S2P_U08 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, 
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk 
w wybranych obszarach ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody 
badawczej K_U08 



S2P_U09 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych 
w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych 
dyscyplin naukowych 

 
 
 
K_U09  
 

S2P_U10 

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w 
języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w 
obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych 

K_U10 

S2P_U11 

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 K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

S2P_K01 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób K_K01 

S2P_K02 
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role 

K_K02 

S2P_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania K_K03 

S2P_K04 
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu K_K04 

S2P_K05 

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi 
przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swojej działalności 

K_K05 

S2P_KO6 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06 

S2P_K07 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
 K_K03 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia dla  studiów 
drugiego stopnia na kierunku praca socjalna 

Symbol 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna: 
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia 
na kierunku praca socjalna absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 
kształcenia dla 
nauk 
społecznych 

 WIEDZA  

K_W01  
ma rozszerzoną wiedzę z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej 
uwzględniającą współczesne teorie i nowe tendencje, które umożliwiają 
zrozumienie specyfiki pracy socjalnej i jej relacji do innych nauk, S2P_W01 

K_W02 
ma rozszerzona wiedzę na temat struktury i organizacji systemu pomocy 
społecznej, głównych instytucji służących do realizacji polityki społecznej 
oraz funkcji pracy socjalnej, S2P_W02 

K_W03 
ma pogłębioną wiedzę o relacjach między lokalnymi i ponadlokalnymi 
instytucjami pomocy społecznej,  

S2P_W03 

K_W04 
ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, potrzebach 
człowieka i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu 
widzenia procesów społecznych, S2P_W04 

K_W05 
ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, będącej 
kontekstem i źródłem problemów społecznych, a także  zasobów 
umożliwiających ich rozwiązywanie, S2P_W05 

K_W06 

ma pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach pozyskiwania 
danych stosowanych w naukach społecznych, pozwalających opisywać 
struktury i  instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi 
zachodzące, w tym metody i techniki interwencji socjalnej S2P_W06 

K_W07 
ma pogłębiona wiedzę na temat wybranych norm i reguł (prawnych, 
organizacyjnych, zawodowych , etycznych, moralnych) organizujących 
struktury instytucji pomocy społecznej,  S2P_W07 

K_W08 

ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian jakie zachodzą w instytucjach z 
obszaru pomocy społecznej i pracy socjalnej  ich mechanizmach i 
prawidłowościach, 
 S2P_W08  

K_W09 
ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę obejmująca różne podejścia 
teoretyczne, poglądy umożliwiające analizę instytucji i więzi pomocowych 
ich praktyczne zastosowania i historyczną ewolucję, 

S2P-W09 

K_W10 
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami 
własności intelektualnej, S2P_W10 



K_W11 
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 
przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych i 
pracy socjalnej, S2P_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska i procesy mające wpływ na 
integrację społeczną przy pomocy pojęć i teorii stosowanych w naukach 
społecznych, S2P_U01  

K_U02 

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną do opisu i analiz 
przyczyn  i przebiegu procesów i zjawisk społecznych typowych dla obszaru 
pracy socjalnej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytyczne 
dane i metody analiz, S2P_U02 

K_U03 
potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk 
społecznych typowych dla pracy socjalnej, formułować własne hipotezy 
badawcze i je weryfikować , S2P-UO3 

K_U04 

potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich 
praktyczne skutki obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia 
społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi 
właściwych dla pracy socjalnej, S2P_U04 

K_U05 
potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami i regułami w celu 
rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, 

S2P_U05 

K_U06 

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

S2P_U06 

K_U07 

posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań 
konkretnego problemu społecznego  i podejmowania rozstrzygnięć w tym 
zakresie oraz wdrażania proponowanych rozwiązań, 

 S2P_U07 

K_U08 

posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, 
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w 
wybranych obszarach ludzkiej aktywności z zastosowaniem metody 
badawczej, 

S2P_U08 

K_U09 
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w 
języku polskim i języku obcym, dotyczących różnorodnych zagadnień z 
obszaru pracy socjalnej, S2P_U09 

K_U10 
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w 
języku polskim i języku obcym, dotyczących różnorodnych zagadnień z 
obszaru pracy socjalnej, S2P_U10 



K_U11 
ma umiejętności językowe w zakresie pracy socjalnej, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, S2P_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_K01 
 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych,  

S2P_K01 

K_K02 
potrafi współpracować w zespole przyjmując w nim różne role, 
uwzględniać poglądy i opinie współpracowników i klientów socjalnych, 

S2P_K02 

K_K03 
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania, 

S2P_K03 

K_K04 
potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z 
realizacją działań pomocowych na gruncie pracy socjalnej, 

S2P_K04 

K_K05 
umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych i  przewidywać 
wielokierunkowe efekty społeczne swojej działalności,  

S2P_K05 

K_K06 
potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, 
rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, 

S2P_K06 

K_K07 
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy; wykazuje aktywność, 
podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy socjalnej. 

S2P_K07 

 

 

 

 


