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Odniesienie
Symbol
Opis efektów kształcenia dla kierunku
do efektów
obszarowych
WIEDZA
zna podstawową terminologię stosowaną w polityce
PS1A_W01 społecznej i ekonomii w powiązaniu z innymi naukami
S1A_W01
społecznymi
posiada elementarną wiedzę o miejscu polityki społecznej w
PS1A_W02 systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych
S1A_W01
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
S1A_W01
ma wiedzę nt. podstawowych koncepcji opisujących i
PS1A_W03
wyjaśniających rzeczywistość ekonomiczna i społeczną.
S1A_W04
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o
PS1A_W04
S1A_W04
rządzących nimi prawidłowościach
posiada podstawową wiedzę o rodzajach struktur społecznych,
S1A_W02
PS1A_W05 instytucjach życia społecznego (politycznych, prawnych,
S1A_W03
gospodarczych) oraz zachodzących między nimi relacjach
S1A_W05
ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania
PS1A_W06
interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń S1A_W09
S1A_W01
ma wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii, finansów
PS1A_W07
publicznych, rachunkowości oraz organizacji i zarządzania
S1A_W07
posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu
badań w polityce społecznej - o metodach, technikach i
S1A_W06
PS1A_W08 narzędziach badawczych (w tym o problemach pozyskiwania
S1A_W08
danych) oraz o analizie i interpretacji danych i informacji
społeczno-ekonomicznych
posiada podstawową wiedzę o modelach polityki społecznej,
S1A_W02
podstawach prawnych, organizacji, finansowaniu i
PS1A_W09
funkcjonowaniu instytucji realizujących cele polityki
S1A_W03
społecznej
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PS1A_W16

PS1A_W17

PS1A_W18

PS1A_U01

PS1A_U02

PS1A_U03

PS1A_U04

PS1A_U05

ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności w zakresie
polityki społecznej, w tym zwłaszcza działalności opiekuńczej
i pomocowej
posiada podstawową wiedzę o diagnozowaniu problemów
polityki społecznej i o strategiach ich rozwiązywania oraz o
ewaluacji systemu polityki społecznej i pomocy społecznej
ma elementarną wiedze nt. relacji pomiędzy polityką
społeczną a gospodarką
zna zasady tworzenia i funkcjonowania (w skali lokalnej i
regionalnej) struktur społecznych
ma podstawową wiedzę nt. organizowania przedsięwzięć i
usług społecznych, funkcjonowania ekonomii społecznej oraz
zna zasady opracowywania programów i projektów
społecznych
ma elementarna wiedzę nt. problematyki konsumpcji i
bezpieczeństwa żywnościowego
posiada podstawową wiedzę nt. uwarunkowań rozwoju
obszarów wiejskich i aktywizacji społeczności lokalnych
zna i rozumie prawne podstawy funkcjonowania polityki
społecznej (w tym w zakresie pracy i zabezpieczenia
społecznego) oraz pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz
ochrony własności przemysłowej
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
związanych z polityką społeczną i pomocą społeczną
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych;
analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności w
zakresie polityki społecznej
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z
zakresu polityki społecznej oraz ekonomii i powiązanych z
nimi dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania
procesów i zjawisk społecznych
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie diagnozowania,
ewaluacji i programowania procesów i zjawisk związanych z
polityką społeczną
potrafi dobrać metody i dokonać ewaluacji przydatności
typowych mierników służących do analizy zjawisk
społecznych w różnym wymiarze (lokalnym, regionalnym,
krajowym, międzynarodowym)
umie – w oparciu o uzyskaną znajomość źródeł i wykładni
prawa, warunków obowiązywania i egzekwowania prawa oraz
strukturę i funkcje systemu prawa – posługiwać się przepisami
prawa; dokonywać ich wyszukiwań oraz interpretacji dla
potrzeb rozwiązania konkretnego zadania z zakresu polityki
społecznej
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PS1A_K05

PS1A_K06

potrafi organizować przedsięwzięcia społeczne oraz
opracowywać programy i projekty społeczne; potrafi
aplikować o środki publiczne
potrafi wykorzystywać wiedzę w zakresie polityki społecznej
(w tym dotyczącą kompetencji i uprawnień instytucji
państwowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych i pozasamorządowych) do rozstrzygania
dylematów pojawiających się w warunkach pracy zawodowej
potrafi przygotować typowe prace pisemne (w języku polskim
i obcym) dotyczące polityki społecznej z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
pierwotnych i wtórnych (w tym w oparciu o polską i
zagraniczną literaturę przedmiotu)
posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych (w
języku polskim i obcym) dotyczących polityki społecznej z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł pierwotnych i wtórnych (w tym w oparciu o
polską i zagraniczną literaturę przedmiotu)
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w swej
działalności w zakresie polityki społecznej, dostrzega i umie
analizować występujące w niej dylematy etyczne oraz
przewidywać etycznie istotne skutki w tej działalności; umie
dostrzegać i analizować relacje interpersonalne
posiada umiejętności językowe w zakresie przynajmniej
jednego języka obcego nowożytnego zgodne z poziomem B2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w
zakresie polityki społecznej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego oraz potrafi doskonalić i uzupełniać nabytą
wiedzę i umiejętności
stosuje uzyskaną wiedzę do swych działań zawodowych w
zakresie polityki społecznej
umie współdziałać i pracować w grupie oraz jest
przygotowany do organizowania i kierowania pracą zespołów
w środowisku pracy
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób
profesjonalny, o potrzebie refleksji na tematy etyki ogólnej
oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w swej
działalności
dostrzega, formułuje i rozstrzyga problemy moralne i
dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje
optymalnych rozwiązań w tym zakresie, postępuje zgodnie z
zasadami etyki
potrafi uczestniczyć w przygotowaniu różnorodnych
projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne,
ekonomiczne i polityczne
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jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w
organizacjach i instytucjach realizujących działania w zakresie
PS1A_K07
polityki społecznej; aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach
podejmowanych przez samorządy i społeczności lokalne
rozumie wagę problematyki konsumpcji i bezpieczeństwa
PS1A_K08
żywnościowego w realizacji polityki społeczno-gospodarczej
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy oraz
PS1A_K09 planuje i wykonuje swoje zadania; potrafi określać priorytety
przedsięwzięć oraz działać w sposób przedsiębiorczy.
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