
Efekty kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna  
Studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. 
Praca socjalna umiejscowiona jest w obszarze nauk społecznych. Jest dyscypliną traktującą  o zasadach i 

metodach oraz technikach wspierania i udzielania profesjonalnej pomocy człowiekowi, rodzinie, grupom i 
zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest dyscypliną związaną z innymi dyscyplinami 
obszaru nauk społecznych, jak socjologia, pedagogika, psychologia, polityka społeczna, a także prawo, 
ekonomia i zarządzanie, z których w dużej mierze czerpie. Praca socjalna z profilem praktycznym jest dyscypliną 
nakierowaną przede wszystkim na  pomoc człowiekowi z wykorzystaniem struktur społecznych regionalnej i 
lokalnej administracji publicznej. Kształci przyszłych pracowników socjalnych zdolnych do wykorzystywania 
wiedzy teoretycznej w działalności praktycznej. 

 
 

 
 
Objaśnienie oznaczeń 

PS – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
P6 – charakterystyki PRK  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 
 

 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Praca socjalna 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna absolwent: 

Odniesienie 
do 

charakterystyk 
II stopnia PRK 

Wiedza 

PS_W01 Zna i rozumie w  elementarne pojęcia i teorie z zakresu nauk społecznych, zależności 
między nimi, a także ich relacje do innych nauk  

P6S_WG 
P6S_WK 

PS_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia, teorie i metody pracy socjalnej oraz 
złożone zależności między faktami, teoriami i metodami 

P6S_WG 

PS _W03 Dysponuje wiedzą o systemie i instytucjach społecznych kluczowych dla realizacji zadań 
z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz zależnościach pomiędzy tymi 
instytucjami 

P6S_WG 
 

PS _W04 Dysponuje wiedzą o metodach i narzędziach diagnozowania problemów społecznych, 
pozwalających charakteryzować ich objawy, strukturę, dynamikę i przyczyny oraz 
metodach rozwiązywania problemów 

P6S_WG 
 

PS _W05 Dysponuje podstawową wiedzą o człowieku, przyczynach i specyfice problemów 
człowieka (w tym przyczynach i specyfice wykluczeń społecznych), jego rozwoju 
biologicznym, psychicznym i społecznym oraz o środowisku życia człowieka i 
kształtowaniu przez człowieka środowiska społeczno-kulturowego 

P6S_WG 
P6S_WK 

PS _W06 Dysponuje uporządkowaną wiedzą na temat zasad i norm etycznych, w szczególności 
związanych ze specyfiką przyszłego zawodu 

P6S_WG 
P6S_WK 

PS _W07 Dysponuje podstawową wiedzą na temat historii pomocy społecznej oraz ewolucji i roli 
instytucji pomocy społecznej 

P6S_WG 
P6S_WK 

PS _W08 Dysponuje wiedzą o dysfunkcjach środowisk społecznych oraz problemach społecznych 
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki lokalnej 

P6S_WG 
P6S_WK 

PS _W09 Dysponuje podstawową wiedzą na temat istotnych dla pracy socjalnej więzi 
społecznych oraz grup społecznych i środowisk lokalnych  

P6S_WG 
P6S_WK 

PS _W10 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w 
szczególności dążącej do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu człowieka 

P6S_WK 

PS _W11 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa, ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P6S_WK 



Umiejętności 

PS _U01 Potrafi właściwie obserwować zjawiska i procesy społeczne, analizować i interpretować 
przyczyny, przebieg oraz skutki tych zjawisk 

P6S_UW  

PS _U02 Analizuje przyczyny oraz prognozuje skutki powstania dysfunkcji społecznych 
wykorzystując metody i narzędzia stosowane w pracy socjalnej 

P6S_UW 

PS _U03 Posiada umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej do zrozumienia i opisu zjawisk i 
procesów społecznych w obszarze pomocy społecznej oraz ich uwarunkowań 

P6S_UW 

PS _U04 Diagnozuje potrzeby i oczekiwania osób, grup społecznych (w tym rodzin) i środowisk 
lokalnych oraz projektuje, analizuje i wdraża rozwiązania dostosowane do istniejących 
potrzeb 

P6S_UW 

PS _U05 Doskonali swoją wiedzę i umiejętności przez samodzielne poszukiwanie i dobór 
informacji 

P6S_UW 
P6S_UU 

PS _U06 Potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 
realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej, a także adaptować proste 
metody i technologie oraz proste procedury dla potrzeb działalności zawodowej 

P6S_UW 
 

PS _U07 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi i wiedzą w formułowaniu 
i rozwiązywaniu problemów społecznych, a także posługuje się pojęciami z zakresu 
obszaru nauk społecznych w celu rozwiązania problemów związanych ze studiowanym 
kierunkiem i przyszłym zawodem 

P6S_UW 

PS _U08 Komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej dla studiowanego kierunku 
terminologii  

P6S_UK 

PS _U09 Posiada umiejętność samodzielnego projektowania i organizowania działań, w tym 
także swojej kariery oraz planowania i organizowania pracy zespołu, wykazując 
elastyczność w realizacji planów 

P6S_UO 
P6S_UU 

PS _U10 Potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a drugim na poziomie 
zapewniającym co najmniej podstawową komunikację 

P6S_UK 

PS _U11 Potrafi wykonywać złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni 
przewidywalnych warunkach 

P6S_UW 
P6S_UO 

PS _U12 Potrafi kierować zespołem lub niewielką organizacją w zmiennych i nie w pełni 
przewidywalnych warunkach otoczenia  

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 

PS _U13 Potrafi dokonać analizy i oceniać prowadzoną działalność zawodową w kontekście 
uwarunkowań krajowych 

P6S_UW 
P6S_UO 
P6S_UU 

PS _U14 Potrafi wyodrębnić zasoby i właściwych ludzi niezbędnych do realizacji założonego celu P6S_UW 
P6S_UO 

PS _U15 Potrafi brać udział w dyskusji, przekazywać swoją wiedzę zawodową, bronić i 
przekonywać do swoich racji 

P6S_UK  

PS _U16 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych 
w języku polskim i obcym z zakresu pracy socjalnej, z wykorzystaniem podstawowych 
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne 

PS _K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie wiedzy i 
zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, 
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i inspiruje w tym zakresie innych 

P6S_KK 

PS _K02 Jest świadomy konieczności komunikowania się z otoczeniem, przekonywania i obrony 
swoich racji 

P6S_KO 
P6S_KR 

PS _K03 Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, także w trudnych warunkach, 
krytycznej oceny działań własnych (ewaluacja), działań zespołów, którymi kieruje, 
i organizacji w których uczestniczy 

P6S_KO 
P6S_KR 

PS _K04 Jest gotów do etycznego działania i przyjmowania odpowiedzialności za skutki własnych 
działań zawodowych oraz działań podwładnych 

P6S_KO 
P6S_KR 

PS _K05 Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności 
na rzecz środowiska społecznego (także w formie wolontariatu) i współdziałania z 
innymi osobami 

P6S_KO 



PS _K06 Jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania 
w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KO 

PS _K07 Jest gotów do utrzymania właściwych relacji w środowisku zawodowym P6S_KR 

PS _K08 Jest gotów do uczestniczenia w promowaniu kultury projakościowej w dziedzinie 
działalności zawodowej 

P6S_KR 

 


