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Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr XXV-6.14/21 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Jednostka prowadząca:  Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Nazwa studiów podyplomowych: Kompetencje wychowawcze 

Dziedzina nauki/sztuki: pedagogika 100% 

Dyscyplina naukowa/artystyczna: pedagogika 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - VII 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Kierunkowe efekty uczenia się – opis słowny 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK1 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia PRK 

dla właściwego 

poziomu2 

1 2 3 4 

 WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_W01 
w poszerzonym zakresie terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych;  
P7U_W  P7S_WG 

K_W02 
w pogłębionym stopniu źródła i miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach 

z innymi dyscyplinami nauk; 
P7U_W P7S_WG 

K_W03 w pogłębionym stopniu metody działalności profilaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej; P7U_W P7S_WG 

K_W04 w poszerzonym zakresie różne rodzaje struktur społecznych i instytucje życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje; P7U_W P7S_WK 

K_W05 
w pogłębionym stopniu fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w kontekście różnych środowisk wychowawczych, ich 

specyfiki i procesów w nich zachodzących 
P7U_W P7S_WK 

K_W06 
podstawowe rozwiązania prawne, organizację i funkcjonowanie instytucji oświatowych; uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych w zakresie poradnictwa psychopedagogicznego i oddziaływań reedukacyjnych. 
P7U_W P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI Kod składnika Kod składnik 

                                                           
1
 Należy odnieść się do właściwego poziom PRK 6-8 zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji 

2
 Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia sią dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.  
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opisu opisu 

K_U01 
formułować i testować hipotezy badawcze z zakresu pedagogiki, dokonać ich analizy, oceny, interpretacji, syntezy i twórczej 

interpretacji; 
P7U_U P7S_UW 

K_U02 
dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne i reedukacyjne w oddziaływaniach 

indywidualnych i grupowych; 
P7U_U P7S_UW 

K_U03 
komunikować się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami, jak i z odbiorcami spoza grona 

specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych; 
P7U_U P7S_UW  

K_U04 
skutecznie komunikować się z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w tym zorganizować, przeprowadzić i 

uczestniczyć w debacie z różnymi grupami odbiorców na temat problemów wychowawczych; 
P7U_U  P7S_UK 

K_U05 posługiwać się w języku obcym specjalistyczną terminologią z obszaru pedagogiki i pedagogiki specjalnej; P7U_U P7S_UK 

K_U06 współdziałać jak i kierować pracą zespołową; wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania; P7U_U P7S_UO 

K_U07 
animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów wychowawczych, resocjalizacyjno-reedukacyjnych 

i socjalizacyjnych oraz wspierać ich samodzielność w zakresie samowychowania i autoresocjalizacji. 
P7U_U P7S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_K01  krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; ma potrzebę jej ciągłego uzupełniania i uznaje jej znaczenie przy 

rozwiązywaniu problemów zawodowych i osobistych; 
P7U_K P7S_KK 

K_K02  aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne oraz inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego, wykazując się myśleniem i działaniem przedsiębiorczym; 
P7U_K P7S_KO 

K_K03  podejmowania wyzwań i pełnienia ról zawodowych i osobistych, wykazując się poszanowaniem dorobku zawodowego, 

podtrzymaniem etosu zawodowego pedagoga oraz przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodu w podejmowaniu indywidualnych 

i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

P7U_K P7S_KR 

 

 

 


