
  

Uchwała  nr 65/2021 

Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej  

 z dnia 11 czerwca 2021 r. 

 

o zmianie uchwały Senatu nr 42/2017 w sprawie określenia efektów 

kształcenia dla kierunku praca socjalna studia pierwszego stopnia  o prof i lu 

praktycznym, na Wydziale Nauk Pedagogicznych. 

 
Działając na podstawie art. 28 ust 1 pkt 11 i art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz.U.2021.478 t.j. ze zm.)  oraz § 22 pkt 4 lit. c i § 24 pkt 3 lit. c Statutu Dolnośląskiej 

Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą 

porządkową „118” i po zasięgnięciu opinii Rady Akademickiej: 

 

§ 1 Senat  DSW zmienia uchwałę Senatu nr 42/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia 

efektów kształcenia dla kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na 

Wydziale Nauk Pedagogicznych. 

 

§ 2 Zmienione efekty uczenia się dla programu studiów na kierunku Praca socjalna, studia 

pierwszego stopnia o profilu praktycznym stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 Traci moc uchwała Senatu nr 42/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie określenia efektów 

kształcenia dla kierunku praca socjalna studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na Wydziale 

Nauk Pedagogicznych 

 

§ 4 Zmienione efekty uczenia się obowiązują od początku semestru zimowego roku akademickiego 

2021/2022, tj. od 1 października 2021 r. 

 

Wyniki głosowania: 
Za: 5 
Przeciw: 0 
Wstrzymujących się: 0 

 

  Wicerzewodniczący Senatu                                      Przewodnicząca Senatu 

       Paweł Zygarłowski   dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW 
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OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Kierunkowe efekty uczenia się oraz odniesienia do charakterystyk poziomów  
Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 6) 

Nazwa kierunku:   PRACA SOCJALNA 

Poziom kształcenia:   I STOPIEŃ 

Profil kształcenia:   PRAKTYCZNY 

Tytuł zawodowy:   LICENCJAT 

Liczba semestrów:   6 SEMESTRÓW 

Punkty ECTS:   180 ECTS 

Kod ISCED:  0923 

 

Dziedzina wiodąca:  dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina wiodąca:  pedagogika  

Dziedziny i dyscypliny kształcenia uzupełniające:  

Dziedzina uzupełniająca: dziedzina nauk społecznych 

Dyscyplina uzupełniająca: nauki socjologiczne  

 

Dziedzina uzupełniająca: dziedzina nauk społecznych  

Dyscyplina uzupełniająca: psychologia 

 

Dziedzina uzupełniająca: dziedzina nauk społecznych  

Dyscyplina uzupełniająca: nauki o polityce i administracji 

 

PROCENTOWY UDZIAŁ DYSCYPLIN NAUKOWYCH 

Lp. Dziedzina Dyscyplina Udział procentowy efektów 

uczenia się, które odnoszą się 

do wybranych dyscyplin 

naukowych 

1. Dziedzina nauk społecznych pedagogika  70% 

2. Dziedzina nauk społecznych nauki socjologiczne  13% 

3. Dziedzina nauk społecznych psychologia 12% 

4. Dziedzina nauk społecznych nauki o polityce i administracji 5% 

 

Uprawnienia dodatkowe, uzyskiwane przez absolwentów kierunku: brak dodatkowych uprawnień 
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  

PSoc1P – kierunek praca socjalna, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny  

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się  

 

Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK 

P = poziom PRK (6) 

U = uniwersalna charakterystyka poziomu w PRK 

W = wiedza 

U = umiejętności 

K = kompetencje społeczne  

 

Charakterystyki poziomów PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego   

P = poziom PRK (6)  

S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego  

W = wiedza  

G = głębia i zakres  

K = kontekst  

U = umiejętności  

W = wykorzystanie wiedzy  

K = komunikowanie się  

O = organizacja pracy  

U = uczenie się  

K = kompetencje społeczne  

K = krytyczna ocena  

O = odpowiedzialność  

R = rola zawodowa 
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OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
dla kierunku  

praca 
socjalna 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  
Po zakończeniu studiów I stopnia 

na kierunku praca socjalna, profil praktyczny, absolwent: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

poziomów 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 
(poziom 6) 

WIEDZA 

absolwent: 

PSoc1P_W01 na poziomie podstawowym zna terminologię używaną w pracy 
socjalnej i poradnictwie, sięga do osiągnięć pedagogiki 
społecznej, poradoznawstwa oraz gerontologii społecznej, ma 
elementarną wiedzę i rozumie jej praktyczne zastosowanie na 
temat pomocy i wsparcia społecznego oraz jego filozoficznych, 
społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, 
psychologicznych podstaw; 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

PSoc1P_W02 ma wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych, 
instytucjach życia społecznego, instytucjach pomocowych, zna 
i rozumie budowę i funkcję systemów i instytucji właściwych dla 
pracy socjalnej (rodzina, środowiska zagrożone, wykluczone, 
marginalizowane); 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

PSoc1P_W03 ma ogólną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania, 
interpersonalnego i społecznego (także w obszarze mediów) 
w pracy socjalnej, w środowiskach lokalnych, ich prawidłowości 
i zakłóceń; zna i rozumie wybrane cechy i potrzeby odbiorców 
działań pomocowych, odnosi tę wiedzę do wybranych obszarów 
działalności socjalnej (integracyjnej, organizacyjnej, 
pomocowej, interwencyjnej, opiekuńczej); 

P6S_WG 
P6S_WK 

PSoc1P_W04 ma wiedzę na temat wybranych tradycji, teorii i szkół 
badawczych dotyczących społecznej integracji, społecznego 
wsparcia, organizowania działań pomocowych 
i interwencyjnych, w środowisku rodziny, rozumie na poziomie 
ogólnym różnorodne uwarunkowania, także kulturowe, tych 
procesów, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością; 

P6S_WG 
P6S_WK 

PSoc1P_W05 ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań społecznych, 
rozumie ich miejsce w szerszym systemie nauk,  
a w szczególności o problemach badawczych, podstawowych 
metodach, technikach i narzędziach badawczych (w relacji do 
innych nauk), ukierunkowaną na wybrany obszar działalności 
społecznej (integracyjnej, pomocowej, interwencyjnej, 
opiekuńczej, profilaktycznej); 

P6S_WG 
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PSoc1P_W06 zna i rozumie cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu 
konstytuującego struktury społeczne oraz ma podstawową 
wiedzę o pracy z drugim człowiekiem i o metodyce 
bezpiecznego zgodnego z higieną pracy wykonywania typowych 
zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach 
stosowanych w wybranym obszarze działalności pracowników 
socjalnych; 

P6U_W 
P6S_WG 
P6S_WK 

PSoc1P_W07 na poziomie podstawowym zna i rozumie zasady zarządzania 
zasobami własności intelektualnej oraz zasady ochrony prawa 
autorskiego, ma ogólną wiedzę na temat projektowania ścieżki 
własnego rozwoju, indywidualnej przedsiębiorczości, rozumie 
podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 
różnych działań w obszarze pracy socjalnej; 

P6S_WG 
P6S_WK 

PSoc1P_W08 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, 
ma ogólną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 
obowiązujących w pracy socjalnej i pokrewnych formach 
pomocy. 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

absolwent: 

PSoc1P_U01 potrafi wykorzystywać podstawy wiedzy teoretycznej z zakresu 
pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
identyfikowania, analizowania i interpretowania określonego 
rodzaju sytuacji trudnych, wymagających interwencji, wsparcia 
czy prowadzenia podstawowych działań pomocowych, by 
prognozować i modelować podstawowe procesy społeczne oraz 
ich praktyczne skutki z wykorzystaniem wybranych metod 
i narzędzi w pracy socjalnej; 

P6S_UW 
P6S_UO 

 

PSoc1P_U02 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w formułowaniu 
i rozwiązywaniu ogólnych oraz typowych i nietypowych 
problemów, dostrzega kluczowe zjawiska społeczne w zakresie 
wybranego obszaru pomocy społecznej (pomocowej, 
interwencyjnej, opiekuńczej, terapeutycznej), formułuje 
i rozwiązuje główne problemy i wykonuje zadania 
w nieprzewidywalnych warunkach; 

P6U_U 
P6S_UW 
P6S_UK 

PSoc1P_U03 potrafi w oparciu o wybrane ujęcia teoretyczne diagnozować 
i prognozować podstawowe sytuacje oraz planować i realizować 
projekty pomocowe, poprzez właściwy dobór źródeł (w tym 
ICT) oraz informacji z nich pochodzących, potrafi 
współprowadzić wybraną sferę działalności pomocowej, 
interwencyjnej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, korzystając 
z różnych źródeł i nowoczesnych technologii; 

P6S_UW 
P6S_UU 

 

PSoc1P_U04 potrafi prowadzić, na podstawie dokonanych diagnoz 
problemów i potrzeb, niezbędne badania w obszarze pracy 
socjalnej, potrafi formułować i analizować konkretne problemy 
badawcze, dobiera standardowe metody i narzędzia ich 
rozwiązania, potrafi analizować przykłady badań w oparciu 
o podstawowe umiejętności badawcze w odniesieniu do 
wybranego obszaru wsparcia społecznego i indywidualnego, 
potrafi opracować, przedstawić i ocenić różne opinie 
i stanowiska oraz dyskutować o nich; 

P6S_UW 
P6S_UK 
P6S_UO 
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PSoc1P_U05 ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, posługuje się językiem specjalistycznym (także 
w języku obcym B2), porozumiewa się w sposób klarowny 
i spójny z osobami pochodzącymi z różnych kręgów społecznych 
i kulturowych na różne tematy związane z pracą socjalną, 
potrafi pracować indywidualnie i zespołowo; potrafi brać udział 
w dyskusji, debacie; 

P6U_U 
P6S_UK 

PSoc1P_U06 posiada umiejętność współorganizowania i prowadzenia prac 
nad rozwojem uczestników pomocy interwencyjnej, socjalnej 
i wsparcia społecznego oraz wspierania ich samodzielności 
w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowania ich do działań na 
rzecz planowania i realizowania całożyciowego własnego 
uczenia się; 

P6U_U 
P6S_UU 

 

PSoc1P_U07 posiada podstawowe umiejętności posługiwania się systemami 
normatywnymi w rozwiązywaniu problemów społecznych, 
potrafi przewidywać skutki konkretnych działań 
interwencyjnych, pomocowych, opiekuńczych czy wspierających 
na wybranych przykładach lub własnej działalności; 

P6S_UW 
P6S_UO 

 

PSoc1P_U08 potrafi stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji 
związanych z wybranym obszarem interwencji, wsparcia 
społecznego i indywidualnego, a także z prawem autorskim 
związanym z zarządzaniem własnością intelektualną, potrafi 
analizować przepisy prawa w odniesieniu do indywidualnych 
przypadków; 

P6S_UW 

 

PSoc1P_U09 posiada umiejętności prowadzenia działań w sieci wsparcia dla 
jednostek lub grup społecznych w obrębie wybranego obszaru 
wsparcia społecznego, potrafi współpracować przy sporządzaniu 
wniosku o przyznanie środków na realizację projektu 
związanego z organizacją, realizacją i ewaluacją wsparcia 
społecznego i indywidualnego; 

P6S_UO 
P6S_UK 

 

PSoc1P_U10 posiada elementarne umiejętności dostrzegania problemów 
jednostek, rodzin i grup społecznych; potrafi prowadzić 
działania pomocowe i wspierające (indywidualne, grupowe, 
środowiskowe), zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli 
człowieka (na różnych etapach jego rozwoju) w poradnictwie 
i w pomocy społecznej. 

P6S_UW 
P6S_UO 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

absolwent: 

PSoc1P_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest 
gotów do prowadzenia rozwoju osobistego, do ciągłego 
dokształcania się i rozwijania dorobku zawodowego, dokonuje 
samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności 
w trakcie działań w obszarze pracy socjalnej, jest gotów do 
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, uwzględniając 
zmieniające się potrzeby społeczne, krytycznie ocenia własną 
wiedzę i umiejętności; 

P6U_K 
P6S_KK 
P6S_KR 
P6S_KO 
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PSoc1P_K02 ma świadomość ważności spraw społecznych i znaczenia 
wsparcia społecznego (w kontekście swojej specjalizacji), 
uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym, jest gotów do 
odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych, 
inicjowania i oceny działań na rzecz interesu publicznego, jest 
gotów do wyznaczania priorytetów służących realizacji 
określonych przez siebie lub innych oddziaływań pomocowych  

P6U_K 
P6S_KO 
P6S_KK 

PSoc1P_K03 jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny, 
przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych, 
wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, prawidłowo dostrzega 
i formułuje problemy moralne oraz dostrzega dylematy etyczne 
związane z własną i cudzą pracą w zawodzie, poszukuje 
optymalnych rozwiązań; 

P6U_K 
P6S_KR 
P6S_KO 

PSoc1P_K04 odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotowuje się do swojej 
pracy, dba o dorobek i tradycje zawodu, projektuje i wykonuje 
działania interwencyjne, pomocowe, opiekuńcze, jest zdolny do 
porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi 
specjalistami w danej dziedzinie, współpracuje z innymi 
podmiotami pracy socjalnej. 

P6S_KR 
P6S_KO 

 


