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Załącznik nr 1 do Uchwała Nr 24/21 

Senatu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

z dnia 25 maja 2021 roku 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA KIERUNKU STUDIÓW  

PEDAGOGIKA 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 

PROFIL PRAKTYCZNY 

6 POZIOM POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI 

Przyporządkowanie do  dyscypliny: 

Dziedzina: NAUKI SPOŁECZNE 

Dyscyplina*:  PEDAGOGIKA 

Symbol 

efektu 

kierun-

kowego 

Efekty uczenia się dla kierunku  

PEDAGOGIKA 

Po ukończeniu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku 

PEDAGOGIKA 

o profilu praktycznym absolwent osiąga 

następujące efekty uczenia się: 

Odniesie-

nie 

do efektów 

uczenia się 

w charakte

rystyce 

uniwersal-

nej pierw-

szego stop-

nia 

Odniesie-

nie 

do efektó

w ucze-

nia sią 

w charakt

erystyce 

drugiego 

stopnia 

Odniesie-

nie 

do efektów  

uczenia się 

w obszarze 

kształcenia 

w zakresie 

kompeten-

cji inży-

nier-

skich**/ 

WIEDZA. Absolwent zna i rozumie: 

K_W01 
wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne i 

socjologiczne, stanowiące teoretyczne pod-

stawy działalności pedagogicznej 
P6S_WG P6S_WG 

 

K_W02 
różne rodzaje instytucji, struktur i więzi 

społecznych oraz rządzące nimi prawidło-

wości 
P6S_WK P6S_WK 

 

K_W03 
zasady ochrony własności intelektualnej 

oraz zachowania bezpieczeństwa i higieny 

pracy 
P6S_WK P6S_WK 

 

K_W04 

podstawowe pojęcia psychologii: procesy 

poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwa-

rzanie informacji, proces mowy, myślenie i 

rozumowanie, uczenie się̨ i pamięć́, rolę 

uwagi, emocje i motywacje w procesach 

regulacji zachowania, zdolności i uzdolnie-

nia; psychologię różnic indywidualnych – 

różnice w zakresie inteligencji, tempera-

mentu, osobowości i stylu poznawczego 

P6S_WG P6S_WG 
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K_W05 

proces rozwoju ucznia w okresie dzieciń-

stwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: 

rozwój fizyczny, motoryczny i psychosek-

sualny; rozwój procesów poznawczych 

(myślenia, mowy, spostrzegania, uwagi, 

pamięci); rozwój społeczno-emocjonalny i 

moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w 

okresie dojrzewania; normę̨ rozwojową; 

rozwój w kontekście wychowania; dyshar-

monie i zaburzenia rozwojowe u uczniów; 

zaburzenia zachowania; zagadnienia nie-

śmiałości i nadpobudliwości 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W06 

teorię spostrzegania społecznego i komuni-

kacji: zachowania społeczne i ich uwarun-

kowania, sytuację interpersonalną, zagad-

nienia empatii, zachowań asertywnych, 

agresywnych i uległych, postaw, stereoty-

pów, uprzedzeń́, stresu i radzenia sobie z 

nim, porozumiewania się̨ ludzi w instytu-

cjach; reguły współdziałania; procesy ko-

munikowania się̨; style komunikowania się̨ 

uczniów i nauczyciela; zasady porozumie-

wania się̨ emocjonalnego w klasie i w sytu-

acjach konfliktowych; bariery w komuni-

kowaniu się̨, w szczególności w klasie; róż-

ne formy komunikowania się̨ − autoprezen-

tację, aktywne słuchanie, efektywne nada-

wanie, komunikację niewerbalną; wpływ 

mediów na zmiany współczesnej komunika-

cji oraz na proces wychowawczy 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W07 

proces uczenia się̨: modele uczenia się̨ – 

koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia, 

metody i techniki uczenia się̨, trudności w 

uczeniu się̨, ich przyczyny i strategie ich 

przezwyciężania, metody i techniki identy-

fikacji oraz wspomagania rozwoju uzdol-

nień́ i zainteresowań́, techniki i metody 

usprawniania komunikacji z uczniem oraz 

między uczniami 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W08 

pedagogikę̨ jako dyscyplinę̨ naukową: 

umiejscowienie pedagogiki wśród dziedzin 

nauk społecznych i humanistycznych, za-

kresy pedagogiki, paradygmaty pedagogicz-

ne, podstawowe pojęcia pedagogiczne, w 

tym wychowania, kształcenia, edukacji i 

samowychowania 

P6S_WG P6S_WG 
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K_W09 

podstawowe teorie pedagogiczne, w tym 

nurty i kierunki, oraz konteksty normatyw-

ne, personalistyczne i społeczne w pedago-

gice; zagadnienia pedagogiki autorytarnej i 

nieautorytarnej, emancypacji i krytyczności 

w naukach o wychowaniu oraz antypedago-

giki 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W10 

uwarunkowania edukacji, miejsca powsta-

wania relacji edukacyjnych, kultury, ideolo-

gii, zagadnienie ekonomii w kontekście 

edukacji, zmiany i wyzwania edukacyjne 

XXI wieku 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W11 

funkcje wychowania, proces wychowania, 

jego strukturę̨, właściwości i dynamikę̨; 

zagadnienia przymusu i swobody w wy-

chowaniu, wychowania jako wspomagania 

rozwoju, wychowania adaptacyjnego i 

emancypacyjnego, podmiotowości w wy-

chowaniu; podstawowe środowiska wycho-

wawcze: rodzinę̨, grupę̨ rówieśniczą̨ i szko-

łę̨; style i postawy wychowawcze; konteksty 

wychowania; źródła i przejawy kryzysu 

współczesnego wychowania; style wycho-

wania 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W12 

proces planowania pracy pedagogicznej: cel, 

formy, środki i metody kształcenia; sposoby 

konstruowania pracy pedagogicznej nakie-

rowanej na cel; zagadnienie ukrytego pro-

gramu szkoły 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W13 

formy aktywności dziecka, w tym naukę̨ i 

zabawę̨; zagadnienia rozwoju zaintereso-

wań́, poszerzania autonomii i samodzielno-

ści 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W14 

zagadnienia związane ze szkołą jako insty-

tucją wychowawczą: środowisko społeczne 

klasy i szkoły, autokratyzm i demokrację w 

szkole, ukryty program szkoły, postawy 

nauczycieli i uczniów, pracę z grupą rówie-

śniczą̨, tworzenie klimatu wychowawczego 

w klasie i w szkole, metody wychowawcze i 

ich skuteczność́, problematykę̨ umiejętności 

i trudności wychowawczych, konfliktów w 

klasie i w rodzinie, błędów wychowaw-

czych, granic i mierników oddziaływań́ 

wychowawczych, kryzysu szkoły, zasad 

współpracy rodziny i szkoły oraz szkoły ze 

środowiskiem pozaszkolnym 

P6S_WK P6S_WK 
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K_W15 

zagadnienia związane z zawodem nauczy-

ciela: role zawodowe nauczyciela, wzór 

osobowy, postawę̨ i kunszt nauczycielski, 

powinności nauczyciela i rozwój zawodo-

wy, program wewnętrzny nauczyciela, 

przygotowanie zawodowe nauczyciela, ety-

kę̨ nauczycielską, zasady odpowiedzialności 

prawnej opiekuna, nauczyciela i wycho-

wawcy, konieczność́ dokształcania i dosko-

nalenia zawodowego jako warunków awan-

su zawodowego, problem stresu i wypalenia 

zawodowego nauczycieli – przyczyny, 

symptomy, strategie zaradcze, choroby 

związane z wykonywaniem zawodu nau-

czyciela i profilaktykę̨ w tym zakresie 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W16 

działania profilaktyczne w szkole: kon-

struowanie klasowych i szkolnych progra-

mów wychowawczo-profilaktycznych, pro-

mocję i ochronę̨ zdrowia uczniów; diagnozę̨ 

nauczycielską w kontekście działań́ profi-

laktycznych; zagadnienie pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej – regulacje prawne, 

formy i zasady udzielania wsparcia 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W17 

proces adaptacji dziecka w przedszkolu i 

ucznia w szkole – rolę przedszkola, szkoły i 

rodziny; zagadnienia dojrzałości szkolnej, 

przygotowania dziecka do nauki w szkole 

oraz obowiązku szkolnego 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W18 

rolę kontaktów społecznych ucznia, w tym 

w grupie rówieśniczej, koleżeństwa, przy-

jaźni i konfliktów wśród uczniów; rolę osób 

znaczących i autorytetów; zagadnienia 

zmiany autorytetów, kryzysu autorytetu 

nauczyciela, rodzica i opiekuna, buntu okre-

su dorastania i jego funkcji; zagrożenia w 

wychowaniu młodzieży; podkultury mło-

dzieżowe 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W19 

cel pracy opiekuńczo-wychowawczej z 

dziećmi w przedszkolu i uczniami w szkole 

na rożnych etapach edukacyjnych; istotę̨ 

programu wychowawczego; zagadnienia 

edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwa dzieci 

w przedszkolu i uczniów w szkole oraz poza 

nimi (zajęcia terenowe, wycieczki); potrze-

bę̨ ochrony zdrowia dziecka, w tym zdrowia 

psychicznego; znaczenie edukacji dla bez-

pieczeństwa i dbałości o bezpieczeństwo 

własne oraz innych 

P6S_WK P6S_WK 
 



 

5 

K_W20 

doradztwo zawodowe: proces wspomagania 

ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno- 

zawodowej, metody i techniki określania 

potencjału ucznia; znaczenie przygotowania 

uczniów do samokształcenia, pracy nad 

własnym rozwojem oraz do aktywnego 

uczestnictwa w rynku pracy; pojęcia rynku 

edukacyjnego i rynku pracy, drogi rozwoju 

zawodowego; znaczenie uczenia się̨ przez 

całe życie 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W21 

specyfikę̨ przedszkola, szkoły lub placówki 

systemu oświaty, w której jest odbywana 

praktyka, w szczególności: zadania opie-

kuńczo-wychowawczej, organizację pracy, 

zakresy zadań́ pracowników, uczestników 

procesów pedagogicznych oraz rodzaj pro-

wadzonej dokumentacji i program realizacji 

doradztwa zawodowego uwzgledniający 

treści wynikające z przepisów dotyczących 

doradztwa zawodowego 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W22 
zasady zapewniania bezpieczeństwa dzie-

ciom w przedszkolu i uczniom w szkole lub 

placówce systemu oświaty i poza nimi 
P6S_WK P6S_WK 

 

K_W23 
zadania charakterystyczne dla szkoły, pla-

cówki systemu oświaty oraz środowisko, w 

jakim one działają̨ 
P6S_WK P6S_WK 

 

K_W24 organizację, statut i plan pracy szkoły oraz 

program wychowawczo-profilaktyczny 
P6S_WK P6S_WK 

 

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna 

K_W25 

podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej: 

definicje, pojęcia, zakresy, rys historyczny, 

polskie szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej 

– twórców i ich dzieła, współczesne kon-

cepcje i teorie resocjalizacyjne, proces reso-

cjalizacji w teorii i praktyce, dylematy reso-

cjalizacyjne, nieprzystosowanie społeczne; 

resocjalizację-readaptację-reintegrację, dzia-

łania od izolacji do środowiska otwartego, 

koncepcje twórczej resocjalizacji jako przy-

kłady oddziaływań́ destygmatyzujących i 

podstawy teoretyczne metodyki pracy reso-

cjalizacyjnej 

P6S_WG P6S_WG 
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K_W26 

diagnozę̨ psychopedagogiczną w resocjali-

zacji, diagnozę̨ deficytów, diagnozę̨ poten-

cjałów, modele diagnostyczne, diagnozę̨ 

źródeł nieprzystosowania społecznego, dia-

gnozę̨ osób zagrożonych i nieprzystosowa-

nych społecznie, diagnozę̨ kryminologiczną  

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W27 

dewiacje społeczne w perspektywie peda-

gogiki resocjalizacyjnej, koncepcje, teorie 

dewiacji społecznych, współczesne tenden-

cje rozwoju dewiacji społecznych, etiologię, 

skutki dewiacji społecznych, profilaktykę̨ i 

zapobieganie dewiacjom społecznym 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W28 

edukację w perspektywie pedagogiki reso-

cjalizacyjnej, rolę szkoły jako środowiska 

społeczno-wychowawczego oraz środowi-

sko inkluzji społecznej, rolę i zadania nau-

czycieli, wychowawców, pedagoga szkol-

nego i pedagoga resocjalizacyjnego, funkcje 

wychowawcze szkoły, problemy wycho-

wawcze we współczesnej szkole i środowi-

sku szkolnym, specyfikę̨ procesu nauczania 

i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach 

systemu oświaty i ośrodkach o charakterze 

resocjalizacyjno-wychowawczym 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W29 

prawno-społeczne uwarunkowania procesu 

resocjalizacji w pracy pedagoga: podstawy 

prawne funkcjonowania systemów resocja-

lizacji w perspektywie krajowej i międzyna-

rodowej, instytucje oddziaływań́ profilak-

tyczno-resocjalizacyjnych w środowisku 

otwartym, instytucje oddziaływań́ profilak-

tyczno-resocjalizacyjnych w środowisku 

zamkniętym; podstawy kryminologii z ele-

mentami wiktymologii; znaczenie organiza-

cji pozarządowych w procesie resocjalizacji; 

zagadnienia pomocy rodzinie i poradnictwa 

wychowawczo-resocjalizacyjnego 

P6S_WK P6S_WK 
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K_W30 

metodykę̨ oddziaływań́ w placówkach reso-

cjalizacyjnych; teoretyczne podstawy insty-

tucjonalnych oddziaływań́ metodycznych; 

założenia, metody i formy realizacji socjo-

techniki, psychotechniki, antropotechniki i 

kulturotechniki; metody twórczej resocjali-

zacji w placówkach: teatru resocjalizacyjne-

go, resocjalizacji przez sport, muzykotera-

pii, plastykoterapii i dramy; metody wspie-

rające proces readaptacji i reintegracji spo-

łecznej; metodykę̨ pracy wychowawcy w 

specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, młodzieżowych ośrod-

kach wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla 

nieletnich i zakładach poprawczych; pod-

stawy metodyczne pracy wychowawcy w 

aresztach śledczych i zakładach karnych; 

przyczyny stresu i wypalenia zawodowego 

pedagogów resocjalizacyjnych 

P6S_WK P6S_WK  

K_W31 

metodykę̨ oddziaływań́ resocjalizacyjnych 

w środowisku otwartym; teoretyczne pod-

stawy środowiskowych oddziaływań́ meto-

dycznych; zasady współpracy wychowaw-

ców ze środowiskiem otwartym; metody 

pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga 

szkolnego, realizujących zadania resocjali-

zacyjne, kuratora sądowego, w ośrodkach 

kuratorskich; metody twórczej resocjalizacji 

w środowisku otwartym: teatr resocjaliza-

cyjny, resocjalizację przez sport, muzykote-

rapię, plastykoterapię i dramę̨; zagadnienie 

superwizji w resocjalizacji; metody pracy 

resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i 

placówkach wsparcia dziennego streetwor-

kerów i pedagogów podwórkowych 

P6S_WK P6S_WK  

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

K_W32 

podstawy pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej, pojęcia, zakresy, rys histo-

ryczny, polskie szkoły pedagogiki opiekuń-

czo-wychowawczej – twórców i ich dzieła, 

współczesne koncepcje i teorie pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, proces wycho-

wania w teorii i praktyce, teoretyczne pod-

stawy metodyki pracy opiekuńczo-

wychowawczej w poszczególnych środowi-

skach wychowawczych 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W33 
podstawy diagnozy psychopedagogicznej w 

pracy opiekuńczo-wychowawczej, zasady i 

uwarunkowania procesu diagnostycznego 
P6S_WK P6S_WK 
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K_W34 

koncepcje i teorie dewiacji społecznych, 

współczesne tendencje rozwoju dewiacji 

społecznych, etiologię, skutki dewiacji spo-

łecznych, profilaktykę̨ i zapobieganie de-

wiacjom społecznym 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W35 

wybrane zagadnienia edukacji z perspekty-

wy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 

rolę szkoły jako środowiska społeczno-

wychowawczego oraz środowiska inkluzji 

społecznej; zna i rozumie rolę oraz zadania 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga 

szkolnego, funkcje wychowawcze szkoły, 

problemy wychowawcze we współczesnej 

szkole i środowisku szkolnym, specyfikę̨ 

procesu nauczania i pracy szkolnej w insty-

tucjach, placówkach systemu oświaty 

P6S_WG P6S_WG 
 

K_W36 

organizacyjno-prawne uwarunkowania pra-

cy opiekuńczo-wychowawczej, funkcjono-

wania instytucji i systemów opiekuńczo-

wychowawczych w perspektywie krajowej i 

międzynarodowej; rozumie znaczenie wo-

lontariatu i organizacji pozarządowych w 

organizacji opieki i wychowania; zna i ro-

zumie zagadnienia pomocy rodzinie i po-

radnictwa opiekuńczo-wychowawczego 

P6S_WK P6S_WK 
 

K_W37 

metodykę̨ oddziaływań́ profilaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych w placów-

kach systemu oświaty i poza nimi; teore-

tyczne podstawy instytucjonalnych oddzia-

ływań́ metodycznych, ich założenia, metody 

i formy realizacji; metodykę̨ pracy wycho-

wawcy i pedagoga szkolnego; przyczyny 

stresu i wypalenia zawodowego pedagogów  

P6S_WK P6S_WK 
 

UMIEJĘTNOŚCI. Absolwent potrafi:  

K_U01 

posługiwać się technologią informacyjną 

oraz korzystać z różnych źródeł, w tym 

obcojęzycznych, w celu zdobywania i roz-

wijania swojej wiedzy i umiejętności 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U02 

komunikować się w języku obcym zgodnie 

z wymaganiami określonymi dla poziomu 

B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształce-

nia Językowego 

P6S _UK P6S _UK 
 

K_U03 obserwować́ procesy rozwojowe uczniów P6S _UU P6S _UU 
 

K_U04 
obserwować́ zachowania społeczne i ich 

uwarunkowania 
P6S _UU P6S _UU 
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K_U05 skutecznie i świadomie komunikować́ się̨ P6S _UK P6S _UK 
 

K_U06 porozumieć́ się̨ w sytuacji konfliktowej P6S _UK P6S _UK 
 

K_U07 

rozpoznawać́ bariery i trudności uczniów w 

procesie uczenia się̨, komunikowania się̨ 

oraz w funkcjonowaniu społecznym, w tym 

uwarunkowane czynnikami środowiskowy-

mi 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U08 
rozpoznawać́ potrzeby psychospołecznego 

wsparcia ucznia 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U09 
identyfikować́ potrzeby ucznia w rozwoju 

uzdolnień́ i zainteresowań́ 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U10 
radzić́ sobie ze stresem i stosować́ strategie 

radzenia sobie z trudnościami 
P6S _UO P6S _UO 

 

K_U11 
zaplanować́, na podstawie świadomej auto-

refleksji, działania na rzecz rozwoju zawo-

dowego 
P6S _UO P6S _UO 

 

K_U12 
rozpoznawać́ sytuacje zagrożeń́ w przed-

szkolu, szkole lub placówce systemu oświa-

ty 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U13 
 rozpoznawać́ i identyfikować́ style i nurty 

wychowania w praktyce edukacyjnej i w 

działaniach opiekuńczo-wychowawczych 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U14 
zaprojektować́ podstawowe zajęcia opie-

kuńczo-wychowawcze 
P6S _UO P6S _UO 

 

K_U15 
zaprojektować́ działania profilaktyczne w 

przedszkolu, szkole lub placówce systemu 

oświaty 
P6S _UO P6S _UO 

 

K_U16 
zaprojektować́ ścieżkę̨ własnego rozwoju 

zawodowego 
P6S _UU P6S _UU 

 

K_U17 
formułować́ oceny etyczne związane z wy-

konywaniem zawodu nauczyciela 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U18 
nawiązywać́ współpracę̨ z nauczycielami 

oraz ze środowiskiem pozaszkolnym 
P6S _UO P6S _UO 

 

K_U19 
zaobserwować́ funkcjonowanie dziecka, 

ucznia i nauczyciela w życiu przedszkola, 

szkoły lub placówki systemu oświaty 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U20 
dokonać́ analizy i interpretacji zaobserwo-

wanych lub doświadczonych sytuacji i zda-

rzeń́ pedagogicznych 
P6S _UW P6S _UW 

 



 

10 

K_U21 

wyciągać́ wnioski z obserwacji pracy nau-

czycieli lub terapeutów, ich interakcji z 

uczniami lub wychowankami oraz sposobu, 

w jaki planują̨ i przeprowadzają̨ zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U22 

wyciągać́ wnioski z obserwacji sposobu 

integracji działań́ opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez 

nauczycieli lub specjalistów 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U23 
zaplanować́ i przeprowadzić́ zajęcia pod 

nadzorem opiekuna praktyk zawodowych 
P6S _UO P6S _UO 

 

K_U24 

analizować́, przy pomocy opiekuna praktyk 

zawodowych oraz nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia w zakresie przygoto-

wania psychologiczno-pedagogicznego, 

sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobser-

wowane lub doświadczone w czasie praktyk 

P6S _UU P6S _UU 
 

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna 

K_U25 

analizować́ pedagogikę̨ resocjalizacyjną; 

przedstawiać́ rys historyczny pedagogiki 

resocjalizacyjnej; opisywać́ polskie szkoły 

pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym wymie-

niać́ ich twórców oraz ich dzieła; analizo-

wać́ proces socjalizacji w teorii i praktyce, 

określać́ dylematy socjalizacyjne oraz nie-

przystosowanie społeczne, analizować́ kon-

cepcje, teorie, definicje; charakteryzować́ 

pojęcia resocjalizacji: readaptacji, reintegra-

cji, stosować́ definicje, pojęcia i zakresy; 

analizować́ i wykorzystywać́ współczesne 

koncepcje i teorie resocjalizacyjne; projek-

tować́ działania od izolacji do środowiska 

otwartego; prezentować́ koncepcję twórczej 

resocjalizacji jako przykładu oddziaływań́ 

destygmatyzujących; stosować́ podstawy 

teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyj-

nej 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U26 

analizować́ i stosować́ diagnozę̨ psychope-

dagogiczną w resocjalizacji; analizować́ 

diagnozę̨ deficytów i potencjałów; prezen-

tować́ i analizować́ modele diagnostyczne; 

stosować́ diagnozę̨ źródeł nieprzystosowa-

nia społecznego; analizować́ i stosować́ 

diagnozę̨ osób zagrożonych i nieprzystoso-

wanych społecznie; analizować́ i interpre-

tować́ diagnozę̨ kryminologiczną 

P6S _UW P6S _UW 
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K_U27 

analizować́ dewiacje społeczne w perspek-

tywie pedagogiki resocjalizacyjnej; interpre-

tować́ koncepcje i teorie dewiacji społecz-

nych; określać́ współczesne tendencje roz-

woju dewiacji społecznych, przyczyny nie-

dostosowania społecznego i skutki dewiacji 

społecznych, a także stosować́ profilaktykę̨ i 

zapobieganie dewiacjom społecznym 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U28 

analizować́ edukację w perspektywie peda-

gogiki resocjalizacyjnej; charakteryzować́ 

rolę szkoły jako środowiska społeczno-

wychowawczego oraz środowisko inkluzji 

społecznej; analizować́ rolę i zadania nau-

czycieli, wychowawców, pedagoga szkol-

nego i pedagoga resocjalizacyjnego, funkcje 

wychowawcze szkoły; analizować́ i intepre-

tować́ problemy wychowawcze we współ-

czesnej szkole i środowisku szkolnym; 

określać́ specyfikę̨ procesu nauczania i pra-

cy szkolnej w instytucjach, placówkach 

systemu oświaty i ośrodkach o charakterze 

resocjalizacyjno-wychowawczym 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U29 

analizować́ prawno-społeczne uwarunko-

wania procesu resocjalizacji w pracy peda-

goga; prezentować́ instytucje oddziaływań́ 

profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środo-

wisku otwartym i zamkniętym oraz główne 

organizacje pozarządowe uczestniczące w 

procesie resocjalizacji; wykorzystywać́ pod-

stawy kryminologii z elementami wiktymo-

logii; realizować́ pomoc rodzinie i poradnic-

two wychowawczo-resocjalizacyjne 

P6S _UW P6S _UW 
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K_U30 

analizować́ metodykę̨ oddziaływań́ w pla-

cówkach resocjalizacyjnych; analizować́ i 

stosować́ teoretyczne podstawy instytucjo-

nalnych oddziaływań́ metodycznych; anali-

zować́ i stosować́ socjotechniki, psycho-

techniki, antropotechniki i kulturotechniki; 

analizować́ i stosować́ metody twórczej 

resocjalizacji w placówkach: teatr resocjali-

zacyjny, resocjalizację przez sport, muzyko-

terapię, plastykoterapię i dramę̨; analizować́ 

i stosować́ metody wspierające proces re-

adaptacji i reintegracji społecznej; stosować́ 

metodykę̨ pracy wychowawcy w specjal-

nych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodkach wychowaw-

czych, młodzieżowych ośrodkach socjotera-

pii, schroniskach dla nieletnich i zakładach 

poprawczych; analizować́ i stosować́ pod-

stawy metodyczne pracy wychowawcy w 

aresztach śledczych i zakładach karnych; 

określać́ przyczyny stresu i wypalenia za-

wodowego pedagogów resocjalizacyjnych 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U31 

analizować́ i stosować́ metodykę̨ oddziały-

wań́ resocjalizacyjnych w środowisku 

otwartym, teoretyczne podstawy środowi-

skowych oddziaływań́ metodycznych; pla-

nować́ i realizować́ współpracę wychowaw-

ców ze środowiskiem otwartym; analizować́ 

i stosować́ metody pracy nauczyciela, wy-

chowawcy i pedagoga szkolnego, realizują-

cych zadania resocjalizacyjne, kuratora są-

dowego, metody pracy w ośrodkach kura-

torskich; analizować́ i stosować́ metody 

twórczej resocjalizacji w środowisku otwar-

tym: teatr resocjalizacyjny, resocjalizację 

przez sport, muzykoterapię, plastykoterapię 

i dramę̨; analizować́ i stosować́ superwizję 

w resocjalizacji; analizować́ i stosować́ me-

tody pracy resocjalizacyjnej w środowisku 

lokalnym i placówkach wsparcia dziennego 

streetworkerów i pedagogów podwórko-

wych 

P6S _UW P6S _UW 
 

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
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K_U32 

analizować́ pedagogikę̨ opiekuńczo-

wychowawczą, przedstawiać́ jej rys histo-

ryczny, opisywać́ polskie szkoły pedagogiki 

opiekuńczo-wychowawczej, w tym wymie-

niać́ ich twórców oraz ich dzieła; potrafi 

analizować́ proces wychowania w teorii i 

praktyce, określać́ jego dylematy i kontek-

sty; projektować́ działania opiekuńcze i 

wychowawcze, stosować́ podstawy teore-

tyczne metodyki pracy opiekuńczo-

wychowawczej 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U33 
zastosować wybrane techniki diagnostyczne 

oraz dokonać analizy zebranego materiału 

diagnostycznego 
P6S _UW P6S _UW 

 

K_U34 

analizować́ zagadnienia edukacyjne w per-

spektywie pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej; scharakteryzować́ rolę 

szkoły jako środowiska społeczno-

wychowawczego oraz środowiska inkluzji 

społecznej; analizować́ rolę i zadania nau-

czycieli, wychowawców, pedagoga szkol-

nego, funkcje wychowawcze szkoły; anali-

zować́ i interpretować problemy wycho-

wawcze we współczesnej szkole i środowi-

sku szkolnym; określać́ specyfikę̨ procesu 

nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, 

placówkach systemu oświaty i wychowania 

P6S _UW P6S _UW 
 

K_U35 

analizować́ organizacyjno-prawne uwarun-

kowania pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

prezentować́ krajowe i międzynarodowe 

instytucje i systemy opiekuńczo-

wychowawcze, w tym wolontariat i organi-

zacje pozarządowe zajmujące się opieką i 

wychowaniem; realizować́ pomoc rodzinie i 

poradnictwo opiekuńczo-wychowawcze 

P6S _UW P6S _UW 

 

K_U36 

analizować́ i stosować metodykę̨ oddziały-

wań́ opiekuńczych i wychowawczych w 

placówkach oraz poza nimi; analizować́ jej 

teoretyczne podstawy; planować́ i realizo-

wać́ współpracę wychowawców z przedsta-

wicielami środowiska rodzinnego i lokalne-

go; określać́ przyczyny stresu i wypalenia 

zawodowego pedagogów 

P6S _UW P6S _UW 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Absolwent jest gotów do:  

K_K01 

podejmowania wyzwań; wykazuje aktyw-

ność, podejmuje trud i odznacza się wytrwa-

łością w realizacji indywidualnych i zespo-

łowych działań 

P6S _KR P6S _KR 
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K_K02 

określania i podnoszenia poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejęt-

ności 

P6S _KK P6S _KK 
 

K_K03 
ciągłego doskonalenia swojej wiedzy mery-

torycznej 
P6S _KR P6S _KR 

 

K_K04 
poszukiwania nowych zasobów wzbogaca-

jących treści nauczania 
P6S _KO P6S _KO 

 

K_K05 
okazywania empatii dzieciom i uczniom 

potrzebującym wsparcia i pomocy 
P6S _KO P6S _KO 

 

K_K06 
profesjonalnego rozwiazywania konfliktów 

w klasie szkolnej i grupie wychowawczej 
P6S _KO P6S _KO 

 

K_K07 
samodzielnego pogłębiania wiedzy pedago-

gicznej 
P6S _KR P6S _KR 

 

K_K08 
współpracy z nauczycielami lub terapeutami 

w celu doskonalenia swojego warsztatu 

pracy 
P6S _KR P6S _KR 

 

K_K09 autorefleksji nad rozwojem zawodowym P6S _KR P6S _KR 
 

K_K10 
wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy 

zdarzeń́ pedagogicznych 
P6S _KK P6S _KK 

 

K_K11 
skutecznego współdziałania z opieku-

nem praktyk zawodowych i nauczycie-

lami w celu poszerzania swojej wiedzy 

P6S _KO P6S _KO 
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Legenda: 

* – jeśli kierunek przyporządkowany jest do więcej niż  jednej dyscypliny należy wymienić 

wszystkie  

**  –  dot. kierunków inżynierskich 

Objaśnienia oznaczeń dla  efektów uczenia się  

 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się 

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

P6/7 – poziom PRK  

S – kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego 

W (po podkreślniku) – wiedza (G – zakres i głębia; K – kontekst) 

U (po podkreślniku):  umiejętności (W – wykorzystanie wiedzy; K – komunikowanie się; O – organi-

zacja pracy; U – uczenie się) 

K (po podkreślniku): kompetencje społeczne (K – krytyczne podejście; O – odpowiedzialność; R – 

rola zawodowa) 

 

Przykładowy zapis:  

K_W01  – kierunkowy efekt uczenia się w zakresie wiedzy o numerze 1 

P6U_W  – efekt kształcenia w odniesieniu do charakterystyki uniwersalnej (pierwszego stopnia) w 

ramach wiedzy 

P6S_WK – poziom 6 PRK, kwalifikacje uzyskiwane w ramach szkolnictwa wyższego, wiedza – kon-

tekst,  


