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Charakterystyki pierwszego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
przypisane do studiów pierwszego stopnia 
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia Pedagogika: 
 
na poziomie wiedzy (P6U_W) zna i rozumie: 

 w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; 

 różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności; 
 
na poziomie umiejętności (P6U_U) potrafi: 

 innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w 
zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; 

 samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie; 

 komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko; 
 
na poziomie kompetencji społecznych (P6U_K) jest gotów do: 

 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i 
poza nim; 

 samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, 
którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki 
tych działań. 

 
Charakterystyki drugiego stopnia PRK dla kwalifikacji na poziomie 6 

 

Kod efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW  
UCZENIA SIĘ 

Odniesienie  
do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
dla kwalifikacji  
na poziomie 6 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Pedagogika absolwent 

 

WIEDZA (K_W) 

 

K_W01 Zna i rozumie podstawowe teorie i terminologię używaną w pedagogice i 
jej źródła oraz sposoby zastosowania  praktycznego w działalności 
kulturalnej i medialnej. 

P6S_WG 

K_W02 Zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie pedagogiki i jej subdyscyplin 
w systemie nauk humanistycznych i społecznych, metodologii oraz jej 
relacje do innych nauk,  

P6S_WG 

K_W03 Ma podstawową wiedzę na temat procesu edukacji, wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, w tym zaburzeń 
wybranych układów regulacyjnych występujących w organizmie człowieka  
zorientowaną na zastosowanie praktyczne w powiązaniu ze studiowaną 
specjalnością, szczególnie w sferze działalności pedagogicznej, kulturalnej, 
medialnej. 

P6S_WK 

K_W04 Zna i rozumie wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne, 
biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego promocją. 

P6S_WK 

K_W05 Zna podstawy rozwoju psychofizycznego człowieka, w tym zasady 
zdrowego żywienia i stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych, pełnione 
przez niego role społeczne oraz jego udział w tworzeniu struktur 
społecznych. 

P6S_WG 

K_W06 Zna, nazywa, opisuje rodzaje, sposoby tworzenia i funkcjonowania relacji 
społecznych rządze nimi prawidłowości,  opisuje rodzaje struktur 
społecznych i instytucje życia społecznego, zachodzące między nimi 
relacje. 

P6S_WG 

K_W07 Zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty 
ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie w 
działalności pedagogicznej (psychologiczne, biologiczne, medyczne, 
fizjologiczne). 

P6S_WG 

K_W08 Zna podstawowe teorie i metodyki dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów (np. filozoficzne, 
zdrowego stylu życia), konsekwencje wyboru każdej z nich a także 
generowane przez nie trudności. 

P6S_WG 

K_W09 Zna procesy tworzenia i oddziaływania różnych środowisk 
wychowawczych, rozumie  ich specyfikę, występujące problemy i ich 
przyczyny w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej. 

P6S_WG 

K_W10 Zna tradycje i przeobrażenia nurtów i systemów pedagogicznych, rozumie 
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. 

P6S_WK 

K_W11 Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań 
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; 
zachowania prawa autorskiego i konsekwencji dokonania plagiatu. 

P6S_WG 

K_W12 Zna subdyscypliny pedagogiczne,  ich wzajemne związki oraz specyfikę 
obejmującą terminologię, teorię i metodykę. 

P6S_WG 

K_W13 Zna elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne i 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania szczególnie 
w obszarze studiowanej działalności pedagogicznej. 

P6S_WG 

K_W14 Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, opiekuńczej i pomocowej oraz 
terapeutycznej. 

P6S_WK 

K_W15 Ma wiedzę  metodyczną w zakresie społecznych i indywidualnych 
efektywności działań placówek edukacyjno-wychowawczych, głównie ich 
modeli pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W16 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w ramach 
współczesnych systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności i 
żywienia, oraz metody oceny stanu zdrowia, objawy i przyczyny 
wybranych zaburzeń, techniki udzielania niezbędnej pomocy. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W17 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego 
rozwoju i awansu zawodowego, organizowania własnej 

P6S_WG 

P6S_WK 



                                                                                            
                                                                                                              

przedsiębiorczości, diagnozowania własnych dyspozycji psychicznych do 
pełnienia roli zawodowej. 

K_W18 Zna i rozumie zasady i normy etyczne, fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działań związanych z nadawaną kwalifikacją (także 
związane ze stylem życia), w tym zasad ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego. 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

 

K_U01 Potrafi obserwować, opisywać i interpretować zjawiska społeczne, różne 
przejawy zachowań, sytuacji i zdarzeń w wybranym obszarze działalności 
pedagogicznej. 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 
interpretowania wybranych problemów pedagogicznych (różnego rodzaju 
sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 
pomocowych). 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji na podstawie 
posiadanej wiedzy teoretycznej. 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U04 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań wychowanków oraz osób uczących się na podstawie posiadanej 
wiedzy teoretycznej. 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U05 Potrafi diagnozować problemy pedagogiczne i prognozować  sytuacje 
życiowe jednostek w odniesieniu do działalności praktycznej. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U06 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne 
umiejętności z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i 
sposobów uczenia się. 

P6S_UU 

K_U07 Potrafi samodzielnie analizować działania pedagogiczne związane z 
wybraną sferą działalności praktycznej oraz prowadzić w oparciu o nie 
proste badania o charakterze diagnostycznym oraz opracować wyniki z 
wykorzystaniem ICT w wybranym obszarze działalności pedagogicznej 
wymagającej modyfikacji i wdrożenia działań innowacyjnych. 

P6S_UW 

K_U08 Potrafi opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w 
oparciu o nie proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju 
działalności praktycznej. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U09 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu 
badawczego: formułować problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć 
i zaprezentować wnioski z badań oraz przewidywać ich skutki zwłaszcza 
związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej w zakresie 
studiowanej specjalności posługując się prawidłowo systemami 
normatywnymi. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U10 Potrafi komunikować się werbalnie w mowie i na piśmie w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK 

K_U11 Potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne P6S_UK 

K_U12 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 
klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk. 

P6S_UK 



                                                                                            
                                                                                                              

K_U13 Potrafi argumentować własne stanowisko, wątpliwości i sugestii, 
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 
etycznymi. 

P6S_UK 

K_U14 Potrafi wybrać metody i formy działania do projektowania realizacji 
działań pedagogicznych – zadań dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych i terapeutycznych  związanych z odpowiednimi etapami 
edukacyjnymi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U15 Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 
pojawiających się zadań zawodowych; w działaniach praktycznych 
wykorzystując nowoczesne technologie (ICT) szczególnie w zakresie 
indywidualizacji zadań, bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej 
wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z 
przewidywaniem skutków planowanych działań. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U16 Potrafi podejmować działania organizujące, animacyjne i wspierające 
rozwój oraz procesy uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia. 

P6S_UK 

K_U17 Potrafi dostrzegać i analizować problemy etyczne w powiązaniu z 
działalnością praktyczną; umie dostosować zasady i normy  etyczne w 
wykonywanej działalności pedagogicznej; potrafi przewidywać skutki 
konkretnych działań pedagogicznych. 

P6S_UW 

K_U18 Umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów 
edukacyjnych oraz potrafi inicjować i organizować działalność 
pedagogiczną, studia i badania pozwalające na projektowanie i  realizację 
praktyki pedagogicznej we współpracy z różnymi podmiotami. 

P6S_UK 

K_U19 Potrafi analizować, planować własne działania pedagogiczne, wskazywać i 
realizować obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i 
wdrażać działania innowacyjne w ramach planu własnego rozwoju 
zawodowego. 

P6S_UU 

K_U20 Potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek i grup społecznych w 
obrębie wybranego obszaru działalności pedagogicznej. 

P6S_UO 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K) 

 

K_K01 Jest gotów do dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
własnych kompetencji, refleksji nad własną praktyką oraz ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w trakcie 
pedagogicznej działalności praktycznej. 

P6S_KK 

K_K02 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy  pedagogicznej w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, profesjonalizmu 
w  rozumieniu kontekstów procesów edukacyjnych i projektowaniu 
działań pedagogicznych. 

P6S_KK 

K_K03 Jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności pedagogicznej na rzecz środowiska 
społecznego,  w tym podejmowania wyzwań zawodowych i 
prospołecznych. 

P6S_KO 

K_K04 Jest gotów do inicjowania działania i współpracy z otoczeniem, aktywnego 
i kreatywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących 
działania pedagogiczne. 

P6S_KO 



                                                                                            
                                                                                                              

K_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przez 
dostrzeganie potrzeb środowiska i wykorzystywania nadarzających się 
okazji w działaniach pedagogicznych. 

P6S_KO 

K_K06 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia i animacji życia kulturalnego oraz 
korzystania z różnych jego form: grup, organizacji i instytucji realizujących 
indywidualne i zespołowe działania pedagogiczne na rzecz podnoszenia 
jakości ich pracy. 

P6S_KO 

K_K07 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej i 
podtrzymywania etosu zawodu oraz  projektowania i wykonywania 
działania pedagogicznego uwzględniającego zmieniające się potrzeby 
społeczne. 

P6S_KO 

P6S_KR 

K_K08 Jest gotów do rozwijania dorobku zawodu poprzez podejmowanie działań 
w zakresie doskonalenia pracy pedagogicznej i upowszechniania dobrych 
praktyk. 

P6S_KO 

K_K09 Jest gotów do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz 
działania na rzecz przestrzegania tych zasad w środowisku oraz refleksji 
nad dylematami etycznymi profesji pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, 
opiekuna, animatora, terapeuty. 

P6S_KR 

 

Pedagogika w zakresie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (POW) 

 

 

WIEDZA (KPOW_W) 

 

KPOW_W01 Zna i rozumie podstawowe teorie i terminologię używaną w pedagogice i 
jej źródła oraz sposoby zastosowania  praktycznego w działalności z 
zakresu opieki i wychowania. 

P6S_WG 

KPOW_W02 Ma podstawową wiedzę na temat procesu edukacji, wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 
biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, w tym zaburzeń 
wybranych układów regulacyjnych występujących w organizmie człowieka  
zorientowaną na zastosowanie praktyczne w powiązaniu ze studiowanym 
zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W03 Zna i rozumie wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne, 
biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego promocją, 
poszerzone w wybranych zakresach niezbędnym dla wybranej działalności 
praktycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem pedagogiki 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W04 Zna, nazywa, opisuje rodzaje, sposoby tworzenia i funkcjonowania relacji 
społecznych rządze nimi prawidłowości,  opisuje rodzaje struktur 
społecznych i instytucje życia społecznego, zachodzące między nimi 
relacje, zorientowane na wykorzystanie w praktycznej działalności 
pedagogicznej w studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W05 Zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty 
ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie w 
działalności pedagogicznej (psychologiczne, biologiczne, medyczne, 
fizjologiczne) w odniesieniu do studiowanego zakresu pedagogiki. 

P6S_WG 

KPOW_W06 Zna podstawowe teorie i metodyki dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów (np. filozoficzne, 
zdrowego stylu życia), konsekwencje wyboru każdej z nich a także 

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

generowane przez nie trudności w powiązaniu ze studiowanym zakresem 
pedagogiki. 

KPOW_W07 Zna procesy tworzenia i oddziaływania różnych środowisk 
wychowawczych, rozumie  ich specyfikę, występujące problemy i ich 
przyczyny w studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W08 Zna tradycje i przeobrażenia nurtów i systemów pedagogicznych, rozumie 
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, w powiązaniu ze 
studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

KPOW_W09 Zna elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne i 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania szczególnie 
w studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

KPOW_W10 Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, opiekuńczej i pomocowej oraz 
terapeutycznej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W11 Ma  wiedzę  metodyczną w zakresie społecznych i indywidualnych 
efektywności działań placówek edukacyjno-wychowawczych, głównie ich 
modeli pracy dydaktyczno-wychowawczej związanej ze studiowanym 
zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W12 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego 
rozwoju i awansu zawodowego, organizowania własnej 
przedsiębiorczości, diagnozowania własnych dyspozycji psychicznych do 
pełnienia roli zawodowej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI (KPOW_U) 

 

KPOW_U01 Potrafi obserwować, opisywać i interpretować zjawiska społeczne, różne 
przejawy zachowań, sytuacji i zdarzeń w wybranym obszarze działalności 
pedagogicznej w ramach studiowanego zakresu pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPOW_U02 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji na podstawie 
posiadanej wiedzy teoretycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem 
pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPOW_U03 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań wychowanków oraz osób uczących się na podstawie posiadanej 
wiedzy teoretycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPOW_U04 Potrafi diagnozować problemy pedagogiczne i prognozować  sytuacje 
życiowe jednostek w odniesieniu do działalności praktycznej w 
studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPOW_U05 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne 
umiejętności z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i 
sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery 
działalności praktycznej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_UU 

KPOW_U06 Potrafi komunikować się werbalnie w mowie i na piśmie w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego studiowanym 
zakresie pedagogiki. 

P6S_UK 

KPOW_U07 Potrafi planować, realizować i poddawać ewaluacji działania z zakresu 
opieki i wychowania skierowane do grup w różnym wieku i z różnymi 
potrzebami oraz problemami. 

P6S_UO 



                                                                                            
                                                                                                              

KPOW_U08 Potrafi pracować z dzieckiem / podopiecznym „trudnym”, problemowym, 
mającym szczególne potrzeby edukacyjne. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPOW_U09 Potrafi wykorzystać w prowadzonej działalności opiekuńczo-
wychowawczej możliwości, narzędzia i wsparcie ze strony instytucji 
wychowawczych, ekspertów zajmujących się problematyką wychowania, 
systemów opiekuńczo-wychowawczych. 

P6S_UW 

KPOW_U10 Potrafi uwzględniać w prowadzonych działaniach prawne aspekty opieki i 
wychowania. 

P6S_UW 

KPOW_U11 Potrafi prowadzić działania o charakterze warsztatowym, z 
wykorzystaniem metod i narzędzi warsztatów terapeutyczno-
artystycznych, a także różnorodnych form animacji społeczno-kulturalnej. 

P6S_UW 

KPOW_U12 Potrafi samodzielnie i w grupie zaplanować i przeprowadzić projekt 
opiekuńczo-wychowawczy zgodny z potrzebami wskazanej grupy 
odbiorców. 

P6S_UO 

P6S_UU 

KPOW_U13 Potrafi pracować z osobami i środowiskami dotkniętymi zjawiskami 
patologii społecznych. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPOW_U14 Potrafi podejmować działania z zakresu pracy socjalnej i interwencji 
kryzysowej i wzmacniać w ten sposób prowadzone działania opiekuńczo-
wychowawcze. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPOW_U15 Potrafi prowadzić działania z zakresu poradnictwa wychowawczego z 
metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 

P6S_UW 

P6S_UK 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KPOW_K) 

 

KPOW_K01 Jest gotów rozwijać wiedzę z wybranego zakresu pedagogiki, rozwijać ją i 
podnosić swoje kwalifikacje z wybranego zakresu pedagogiki. 

P6S_KK 

KPOW_K02 Jest gotów do podejmowania nowych wyzwań zawodowych z wybranego 
zakresu pedagogiki. 

P6S_KO 

KPOW_K03 Jest przygotowany do współpracy ze specjalistami i ekspertami z 
wybranego zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych lub wspierających ten 
zakres. 

P6S_KO 

KPOW_K04 Jest świadom konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej w 
zakresie opieki i wychowania, a także uwrażliwiony na obowiązek 
etycznego zachowania się wobec podopiecznych.  

P6S_KR 

 

Pedagogika w zakresie: Pedagogika zdrowia z dietetyką (PZzD) 

 

 

WIEDZA (KPZzD_W) 

 

KPZzD_W01 Zna i rozumie podstawowe teorie i terminologię używaną w pedagogice i 
jej źródła oraz sposoby zastosowania  praktycznego w działalności z 
zakresu pedagogiki zdrowia i dietetyki. 

P6S_WG 

KPZzD_W02 Ma podstawową wiedzę na temat procesu edukacji, wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 
biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, 
patomechanizmów zaburzeń wybranych układów regulacyjnych 
występujących w organizmie człowieka zorientowaną na zastosowanie 

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

praktyczne w powiązaniu z zakresem zakresu pedagogiki zdrowia i 
dietetyki. 

KPZzD_W03 Zna i rozumie wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne, 
biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego promocją, 
poszerzone w wybranych zakresach niezbędnym dla wybranej działalności 
praktycznej w powiązaniu z zakresem pedagogiki zdrowia i dietetyki. 

 

P6S_WK 

KPZzD_W04 Zna podstawy rozwoju psychofizycznego człowieka, w tym zasady 
zdrowego żywienia i stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych pełnione 
przez niego role społeczne oraz jego udział w tworzeniu struktur 
społecznych. 

P6S_WG 

KPZzD_W05 Zna, nazywa, opisuje rodzaje, sposoby tworzenia i funkcjonowania relacji 
społecznych rządze nimi prawidłowości,  opisuje rodzaje struktur 
społecznych i instytucje życia społecznego, zachodzące między nimi 
relacje, zorientowane na wykorzystanie w praktycznej działalności 
pedagogicznej w obszarze wybranej specjalności 

P6S_WG 

KPZzD_W06 Zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty 
ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie w 
działalności pedagogicznej (psychologiczne, biologiczne, medyczne, 
fizjologiczne),  zna ich powiązania z zakresem pedagogiki zdrowia i 
dietetyki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPZzD_W07 Zna podstawowe teorie i metodyki dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów (np. filozoficzne, 
zdrowego stylu życia), konsekwencje wyboru każdej z nich, a także 
generowane przez nie trudności w powiązaniu z zakresem pedagogiki 
zdrowia i dietetyki. 

P6S_WG 

KPZzD_W08 Zna procesy tworzenia i oddziaływania różnych środowisk 
wychowawczych, rozumie  ich specyfikę, występujące problemy i ich 
przyczyny w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej. 

 

P6S_WK 

KPZzD_W09 Zna tradycje i przeobrażenia nurtów i systemów pedagogicznych, rozumie 
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, w powiązaniu ze 
studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

KPZzD_W10 Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności z 
zakresu edukacji zdrowotnej, profilaktyki diety. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPZzD_W11 Ma wiedzę dotyczącą działań z zakresu wspierania osób z chorobami 
dietozależnymi i zaburzeniami żywienia. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPZzD_W12 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w ramach 
współczesnych systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności i 
żywienia, oraz metody oceny stanu zdrowia, objawy i przyczyny 
wybranych zaburzeń, techniki udzielania niezbędnej pomocy zwłaszcza w 
odniesieniu do pedagogiki zdrowia i dietetyki. 

P6S_WG 

KPZzD_W13 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego 
rozwoju i awansu zawodowego, organizowania własnej 
przedsiębiorczości, diagnozowania własnych dyspozycji psychicznych do 
pełnienia roli zawodowej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

 

 

 

 



                                                                                            
                                                                                                              

UMIEJĘTNOŚCI (KPZzD_U) 

 

KPZzD_U01 Potrafi obserwować, opisywać i interpretować zjawiska społeczne, różne 
przejawy zachowań, sytuacji i zdarzeń w wybranym obszarze działalności 
pedagogicznej w ramach studiowanego zakresu pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPZzD_U02 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji na podstawie 
posiadanej wiedzy teoretycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem 
pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPZzD_U03 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań wychowanków oraz osób uczących się na podstawie posiadanej 
wiedzy teoretycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPZzD_U04 Potrafi diagnozować problemy pedagogiczne i prognozować  sytuacje 
życiowe jednostek w odniesieniu do działalności praktycznej w 
studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPZzD_U05 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne 
umiejętności z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i 
sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery 
działalności praktycznej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_UU 

KPZzD_U06 Potrafi komunikować się werbalnie w mowie i na piśmie w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego studiowanym 
zakresie pedagogiki. 

P6S_UK 

KPZzD_U07 Potrafi prowadzić działania z zakresu promocji zdrowia i zdrowego 
odżywiania oraz wykorzystywać narzędzia marketingu w tym celu. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPZzD_U08 Potrafi prowadzić działania z zakresu pedagogiki zdrowia uwzględniające 
uwarunkowania zachowań żywieniowych i chorób dietozależnych. 

P6S_UW 

KPZzD_U09 Potrafi prowadzić działania profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie 
zaburzeń odżywiania i chorób dietozależnych. 

P6S_UW 

KPZzD_U10 Potrafi kształtować umiejętności społeczne innych osób w celu wspierania 
ich w skutecznym porozumiewaniu się z osobami potrzebującymi 
wsparcia. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPZzD_U11 Potrafi konstruować programy profilaktyczne, terapeutyczne oraz 
promujące zdrowie dla osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPZzD_U12 Potrafi prowadzić działania z zakresu poradnictwa dietetycznego z 
uwzględnieniem zaburzeń w odżywianiu oraz planować żywienie osób z 
zaburzeniami odżywiania. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPZzD_U13 Potrafi wykorzystywać elementy psychoterapii i socjoterapii w pracy z 
osobami chorymi somatycznie, rodzinami alkoholowymi, przemocowymi i 
innymi. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPZzD_U14 Potrafi udzielać pierwszej pomocy i podejmować podstawowe działania z 
zakresu ratownictwa medycznego. 

P6S_UW 

KPZzD_U15 Potrafi projektować zainteresowania i orientację prozdrowotną osób z 
zaburzeniami odżywiania 

P6S_UW 

P6S_UO 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KPZzD_K) 

 

KPZzD_K01 Jest gotów rozwijać wiedzę z wybranego zakresu pedagogiki, rozwijać ją i 
podnosić swoje kwalifikacje z wybranego zakresu pedagogiki. 

P6S_KK 



                                                                                            
                                                                                                              

KPZzD_K02 Jest gotów do podejmowania nowych wyzwań zawodowych z wybranego 
zakresu pedagogiki. 

P6S_KO 

KPZzD_K03 Jest przygotowany do współpracy ze specjalistami i ekspertami z 
wybranego zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych lub wspierających ten 
zakres. 

P6S_KO 

KPZzD_K04 Jest świadom konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej w 
zakresie opieki i wychowania, a także uwrażliwiony na obowiązek 
etycznego zachowania się wobec podopiecznych.  

P6S_KR 

 

Pedagogika w zakresie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (PO-WzR) 

 

 

WIEDZA (PO-WzR_W) 

 

KPO-WzR_W01 Zna i rozumie podstawowe teorie i terminologię używaną w pedagogice i 
jej źródła oraz sposoby zastosowania  praktycznego w działalności z 
zakresu opieki i wychowania oraz resocjalizacji. 

P6S_WG 

KPO-WzR_W02 Ma podstawową wiedzę na temat procesu edukacji, wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 
biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, w tym zaburzeń 
wybranych układów regulacyjnych występujących w organizmie człowieka  
zorientowaną na zastosowanie praktyczne w powiązaniu ze studiowanym 
zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W03 Zna i rozumie wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne, 
biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego promocją, 
poszerzone w wybranych zakresach niezbędnym dla wybranej działalności 
praktycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

KPO-WzR_W04 Zna, nazywa, opisuje rodzaje, sposoby tworzenia i funkcjonowania relacji 
społecznych rządze nimi prawidłowości,  opisuje rodzaje struktur 
społecznych i instytucje życia społecznego, zachodzące między nimi 
relacje, zorientowane na wykorzystanie w praktycznej działalności 
pedagogicznej w studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W05 Zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty 
ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie w 
działalności pedagogicznej (psychologiczne, biologiczne, medyczne, 
fizjologiczne) w odniesieniu do studiowanego zakresu pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W06 Zna podstawowe teorie i metodyki dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów (np. filozoficzne, 
zdrowego stylu życia), konsekwencje wyboru każdej z nich a także 
generowane przez nie trudności w powiązaniu ze studiowanym zakresem 
pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W07 Zna procesy tworzenia i oddziaływania różnych środowisk 
wychowawczych, rozumie  ich specyfikę, występujące problemy i ich 
przyczyny w studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W08 Zna tradycje i przeobrażenia nurtów i systemów pedagogicznych, rozumie 
ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, w powiązaniu ze 
studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W09 Zna elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne i 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania szczególnie 
w studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

KPO-WzR_W10 Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności 
resocjalizacyjnej, rozumie zjawisko resocjalizacji i jego rolę w procesie 
pedagogicznym. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W11 Ma  podstawową wiedzę  metodyczną w zakresie społecznych i 
indywidualnych efektywności działań placówek edukacyjno-
wychowawczych, głównie ich modeli pracy dydaktyczno-wychowawczej 
związanej ze studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPO-WzR_W12 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego 
rozwoju i awansu zawodowego, organizowania własnej 
przedsiębiorczości, diagnozowania własnych dyspozycji psychicznych do 
pełnienia roli zawodowej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI (PO-WzR_U) 

 

KPO-WzR_U01 Potrafi obserwować, opisywać i interpretować zjawiska społeczne, różne 
przejawy zachowań, sytuacji i zdarzeń w wybranym obszarze działalności 
pedagogicznej w ramach studiowanego zakresu pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U02 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań organizatorów i animatorów procesów edukacji na podstawie 
posiadanej wiedzy teoretycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem 
pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U03 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań wychowanków oraz osób uczących się na podstawie posiadanej 
wiedzy teoretycznej w powiązaniu ze studiowanym zakresem pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U04 Potrafi diagnozować problemy pedagogiczne i prognozować  sytuacje 
życiowe jednostek w odniesieniu do działalności praktycznej w 
studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPO-WzR_U05 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne 
umiejętności z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i 
sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery 
działalności praktycznej w studiowanym zakresie pedagogiki. 

P6S_UU 

KPO-WzR_U06 Potrafi komunikować się werbalnie w mowie i na piśmie w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego studiowanym 
zakresie pedagogiki. 

P6S_UK 

KPO-WzR_U07 
Potrafi przeprowadzić diagnozę środowiska wychowawczego. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U08 Potrafi wykorzystać w działalności zawodowej znajomość prawa 
rodzinnego i prawa karnego. 

P6S_UW 

KPO-WzR_U09 
Potrafi prowadzić mediacje i negocjacje. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U10 Potrafi prowadzić działania o charakterze socjoterapeutycznym i z 
elementami psychoterapeutycznymi oraz potrafi dostrzec i zrozumieć 
grupowe procesy zachodzące podczas tych działań. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPO-WzR_U11 
Potrafi pracować z w środowisku i z osobami zagrożonymi patologią. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U12 
Potrafi pracować z osobami osadzonymi i osobami, które odbyły wyrok. 

P6S_UW 

P6S_UK 



                                                                                            
                                                                                                              

KPO-WzR_U13 Potrafi pracować ze sprawcami przemocy, a także z innymi osobami 
dotkniętymi zjawiskiem  niedostosowania społecznego i przestępczości. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPO-WzR_U14 Potrafi wykorzystać w działalności zawodowej znajomość zasad ochrony 
informacji niejawnych. Potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki i 
prewencji zagrożeń społecznych oraz potrafi tworzyć, wdrażać i oceniać 
programy profilaktyczno-prewencyjne. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPO-WzR_U15 Potrafi analizować zdobytą wiedzę, samodzielnie ją weryfikować, 
aktualizować i wzbogacać zgodnie z potrzebami prowadzonych działań 
opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. 

P6S_UU 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (PO-WzR_K) 

 

KPO-WzR_K01 Jest gotów rozwijać wiedzę z wybranego zakresu pedagogiki, rozwijać ją i 
podnosić swoje kwalifikacje z wybranego zakresu pedagogiki. 

P6S_KK 

KPO-WzR_K02 Jest gotów do podejmowania nowych wyzwań zawodowych z wybranego 
zakresu pedagogiki. 

P6S_KO 

KPO-WzR_K03 Jest przygotowany do współpracy ze specjalistami i ekspertami z 
wybranego zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych lub wspierających ten 
zakres. 

P6S_KO 

KPO-WzR_K04 Jest świadom konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej w 
zakresie opieki i wychowania, a także uwrażliwiony na obowiązek 
etycznego zachowania się wobec podopiecznych.  

P6S_KR 

 

 

 

 

 

  



                                                                                            
                                                                                                              

EFEKTY UCZENIA SIĘ 
 

PEDAGOGIKA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 

 
cykl kształcenia 

2020/2021–2022/2023 
marzec 2021–czerwiec 2024 

2021/2022–2023/2024 
 
Charakterystyki pierwszego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 
przypisane do studiów pierwszego stopnia 
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia Pedagogika: 
 
na poziomie wiedzy (P6U_W) zna i rozumie: 

 w zaawansowanym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi; 

 różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności; 
 
na poziomie umiejętności (P6U_U) potrafi: 

 innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w 
zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach; 

 samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie; 

 komunikować się z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko; 
 
na poziomie kompetencji społecznych (P6U_K) jest gotów do: 

 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i 
poza nim; 

 samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, 
którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; przyjmowania odpowiedzialności za skutki 
tych działań. 

 
Charakterystyki drugiego stopnia PRK dla kwalifikacji na poziomie 6 

 

Kod efektu 
uczenia się dla 

kierunku 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW  
UCZENIA SIĘ 

Odniesienie  
do charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
dla kwalifikacji  
na poziomie 6 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Pedagogika absolwent 

 

WIEDZA (K_W) 

 

K_W01 Zna i rozumie podstawowe teorie i terminologię używane w pedagogice, 
ich historię, ewolucję, źródła oraz sposoby praktycznego zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

K_W02 Zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie pedagogiki oraz jej 
subdyscyplin w systemie nauk społecznych i humanistycznych, jej 
specyfikę przedmiotową, metodologię oraz związki z innymi dyscyplinami. 

P6S_WG 

K_W03 Ma podstawową wiedzę na temat procesu edukacji, wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 
biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, zorientowaną na 
zastosowanie praktyczne. 

P6S_WG 

K_W04 Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne, 
biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego promocją, 
poszerzone w wybranych zakresach niezbędnych dla wybranej działalności 
praktycznej. 

P6S_WG 

K_W05 Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego człowieka, 
pełnione przez człowieka role społeczne oraz jego udział w tworzeniu 
struktur społecznych. 

P6S_WG 

K_W06 Ma podstawową wiedzę o rodzajach, sposobach tworzenia i 
funkcjonowania relacji społecznych, o rządzących nimi prawidłowościach 
oraz o rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego, a 
także o zachodzących między nimi relacjach. 

P6S_WK 

K_W07 Zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty 
ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich występowanie w 
działalności pedagogicznej; zna także ich powiązania z wybranymi 
subdyscyplinami. 

P6S_WK 

K_W08 Zna podstawowe teorie i metodyki dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów, konsekwencje 
wyboru każdej z nich, a także wywoływane przez nie trudności w 
powiązaniu z wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

K_W09 Zna procesy tworzenia i oddziaływania różnych środowisk 
wychowawczych, ich specyfikę, występujące problemy i ich przyczyny w 
wybranym obszarze praktyki pedagogicznej. 

P6S_WG 

K_W10 Zna tradycje i przeobrażenia nurtów oraz systemów pedagogicznych, 
rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, a także powiązania z 
wybranymi subdyscyplinami. 

P6S_WG 

K_W11 Ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań 
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, w szczególności o problemach 
badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, oraz o 
zachowaniu prawa autorskiego i konsekwencji dokonania plagiatu, 
poszerzoną w odniesieniu do wybranej specjalności i uwzględniającą 
aktualne potrzeby edukacyjne osób z zaburzeniami w rozwoju. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W12 Zna subdyscypliny pedagogiczne, ich wzajemne związki oraz specyfikę 
obejmującą terminologię, teorię i metodykę, zorientowaną na 
zastosowanie praktyczne w ramach wybranej specjalności. 

P6S_WG 

K_W13 Zna elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne i 
instytucjonalne uwarunkowania oraz praktyczne rozwiązania szczególnie 
w obszarze wybranej działalności pedagogicznej. 

P6S_WG 

 

K_W14 Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania podmiotów działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, opiekuńczej i pomocowej w 
obszarze wybranej specjalności. 

P6S_WK 

K_W15 Ma wiedzę metodyczną w zakresie społecznych i indywidualnych 
uwarunkowań efektywności działań placówek edukacyjno-

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

wychowawczych, zwłaszcza ich modeli pracy dydaktyczno-wychowawczej 
związanej z wybraną specjalnością. 

K_W16 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, metody 
oceny stanu zdrowia, objawy i przyczyny wybranych zaburzeń oraz 
techniki udzielania niezbędnej pomocy, zwłaszcza w odniesieniu do 
wybranej specjalności. 

P6S_WK 

K_W17 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego 
rozwoju, organizowania własnej przedsiębiorczości, diagnozowania 
własnych dyspozycji psychicznych do pełnienia roli zawodowej oraz 
kierowania się zasadami i normami etycznymi. 

P6S_WG 

K_W18 Zna i rozumie zasady i normy etyczne, fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania 
różnych rodzajów działań związanych z nadawaną kwalifikacją (także 
związane ze stylem życia),w tym zasad ochrony własności przemysłowej i 
prawa autorskiego. 

P6S_WK 

K_W19 Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego, w tym słownictwo specjalnościowe z zakresu wybranej 
dziedziny. 

P6S_WG 

K_W20 Zna zasady korzystania z publikacji naukowych i popularnonaukowych, 
zdobywania i weryfikowania informacji, samodzielnego ich 
opracowywania, analizowania i tworzenia własnych prac o charakterze 
naukowo-badawczym. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W21 Zna procesy tworzenia celów statutowych, misji placówek psychologiczno-
pedagogicznych oraz opiekuńczo-wychowawczych, ich specyfiki, 
występujących problemów i ich przyczyn. 

P6S_WK 

K_W22 Ma wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji, zasad i 
mechanizmów funkcjonowania oraz specyfiki warsztatu pracy środowisk 
opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, pomocowych i 
terapeutycznych wobec osób naruszających prawo karne i/lub normy 
obyczajowe, realizowanych w środowisku zamkniętym lub otwartym 
związanych z wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W23 Ma wiedzę na temat modeli pracy edukacyjnej i wychowawczej, zwłaszcza 
dotyczącej bazy lokalowej, organizacji pracy, kadry pedagogicznej oraz 
prowadzonej dokumentacji, a także stosowanych w działaniach 
pedagogicznych metod pracy pedagogicznej i współpracy ze środowiskiem 
zewnętrznym, związanych z wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

 

K_U01 Ma rozwiniętą umiejętność obserwowania i interpretowania zjawisk 
społecznych, zdarzeń, zachowań i sytuacji społecznych oraz analizowania 
ich powiązań z różnymi obszarami działalności pedagogicznej – w celu 
zrozumienia relacji panujących wśród wychowanków i animatorów 
procesów edukacji, szczególnie w ramach wybranej specjalności. 

P6S_UW 

K_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania 
wybranych problemów pedagogicznych (różnego rodzaju sytuacji 

P6S_UW 



                                                                                            
                                                                                                              

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 
pomocowych). 

K_U03 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań organizatorów i animatorów procesów wychowawczych i 
edukacji na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej i w powiązaniu z 
wybraną specjalnością. 

P6S_UW 

K_U04 Potrafi rozpoznać, opisać, interpretować przyczyny oraz sposoby 
zachowań wychowanków oraz osób uczących się na podstawie posiadanej 
wiedzy teoretycznej w powiązaniu z wybraną specjalnością. 

P6S_UW 

K_U05 Potrafi diagnozować problemy pedagogiczne i prognozować sytuacje 
życiowe jednostek w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie 
wybranej specjalności. 

P6S_UW 

K_U06 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne 
umiejętności z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i 
sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery 
działalności praktycznej w zakresie wybranej specjalności. 

P6S_UW 

K_U07 Potrafi samodzielnie analizować działania pedagogiczne związane z 
wybraną sferą działalności praktycznej oraz prowadzić w oparciu o nie 
proste badania o charakterze diagnostycznym oraz opracować wyniki z 
wykorzystaniem ICT w wybranym obszarze działalności pedagogicznej 
wymagającej modyfikacji i wdrożenia działań innowacyjnych. 

P6S_UW 

K_U08 Potrafi opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w 
oparciu o nie proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju 
działalności praktycznej w zakresie wybranej specjalności. 

P6S_UW 

K_U09 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu 
badawczego: formułować problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć 
i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z wybranym 
obszarem działalności praktycznej w zakresie wybranej specjalności. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U10 Potrafi komunikować się werbalnie w mowie i na piśmie w sposób 
przejrzysty i zrozumiały, także w języku obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z zakresu 
wybranych zagadnień pedagogicznych, psychologicznych oraz z zakresu 
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i 
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii 
realizowania działań praktycznych w zakresie wybranej specjalności. 

P6S_UK  

K_U11 Potrafi inicjować i utrzymywać interakcje dzięki wykorzystaniu zasad 
skutecznej komunikacji interpersonalnej. 

P6S_UK  

K_U12 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 
klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk. 

P6S_UK  

K_U13 Potrafi argumentować własne stanowisko, wątpliwości i sugestii, 
popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami 
etycznymi. 

P6S_UW 

P6S_UK  

K_U14 Potrafi wybrać metody i formy działania do projektowania realizacji 
działań pedagogicznych: zadań dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U15 Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 
pojawiających się zadań zawodowych; w działaniach praktycznych 

P6S_UW 

P6S_UO 



                                                                                            
                                                                                                              

wykorzystując nowoczesne technologie (ICT), szczególnie w zakresie 
indywidualizacji zadań, bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej 
wobec osób ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi 
wraz z przewidywaniem skutków planowanych działań. 

K_U16 Potrafi prowadzić działania oraz uczestniczyć w działaniach 
organizujących, animacyjnych i wspierających rozwój oraz procesy 
wychowania i uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia. 

P6S_UW 

K_U17 Potrafi animować relacje społeczne i sytuacje współpracy z innymi 
uczestnikami procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w 
zdobywaniu wiedzy, rozwijać zainteresowania i pasje u wychowanków, a 
także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U18 Umie dostosować działania do zasad i norm etycznych w wykonywanej 
działalności, dostrzegać i analizować problemy etyczne w powiązaniu z 
działalnością praktyczną, przewidywać skutki konkretnych działań 
pedagogicznych w zakresie wybranej specjalności. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U19 Potrafi organizować działalność pedagogiczną, studia i badania 
pozwalające na projektowanie i realizację praktyki pedagogicznej we 
współpracy z różnymi podmiotami. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U20 Potrafi analizować i planować własne działania pedagogiczne, wskazywać i 
realizować obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i 
wdrażać działania innowacyjne w ramach planu własnego rozwoju 
zawodowego. 

P6S_UW 

P6S_UO 

P6S_UU 

K_U21 Dostrzega i analizuje problemy etyczne w powiązaniu z działalnością 
praktyczną; umie dostosować zasady i normy etyczne w wykonywanej 
działalności pedagogicznej; przewiduje skutki konkretnych działań 
pedagogicznych w zakresie wybranej specjalności. 

P6S_UW 

K_U22 Umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów 
edukacyjnych oraz potrafi inicjować i organizować działalność 
pedagogiczną, studia i badania pozwalające na projektowanie i realizację 
praktyki pedagogicznej we współpracy z różnymi podmiotami. 

P6S_UW 

P6S_UK  

K_U23 Potrafi zaplanować sieć wsparcia dla jednostek i grup społecznych w 
obrębie wybranego obszaru działalności pedagogicznej (edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, kulturalnej, terapeutycznej). 

P6S_UW 

K_U24 Potrafi korzystać z literatury naukowej i popularnonaukowej, gromadzić, 
weryfikować i oceniać uzyskane informacje, wykorzystywać je we 
własnych badaniach oraz działaniach zawodowych. 

P6S_UU 

K_U25 Ma rozwiniętą umiejętność umiejętności interpretowania i 
wykorzystywania wiedzy pedagogicznej i z nią pokrewnej dla 
występujących w grupie sytuacji wychowawczych (konfliktów, 
odrzucenia), edukacyjnych (brak zainteresowania zajęciami), 
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych. 

P6S_UW 

K_U26 Potrafi samodzielnie opracować niezbędne narzędzia diagnostyczne, 
dokonać analizy uzyskanych wyników w celu zrozumienia zjawisk 
społecznych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej w zakresie 
wybranej specjalności. 

P6S_UW 

P6S_UO 

K_U27 Ma umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy z dziećmi, 
młodzieżą, dorosłymi i seniorami (prowadzenie zajęcia), rodziną 
(uczestniczenie w spotkaniach), pracownikami instytucji i placówek 

P6S_UK 



                                                                                            
                                                                                                              

(przygotowanie się do zajęć) oraz w budowaniu więzi w środowisku pracy i 
lokalnym. 

K_U28 Potrafi uzasadniać własne pomysły, metody i formy pracy, procedury 
postępowania w różnych sytuacjach, dobre wzory projektowania i 
realizowania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i 
terapeutycznych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi, w 
tym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

P6S_UK 

P6S_UO 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K) 

 

K_K01 Aktywnie uczestniczy w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
indywidualne i zespołowe działania pedagogiczne na rzecz podnoszenia 
jakości ich pracy oraz zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. 

P6S_KO 

K_K02 Jest gotów do dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
własnych kompetencji, refleksji nad własną praktyką oraz ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego w trakcie 
pedagogicznej działalności praktycznej. 

P6S_KK 

K_K03 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy pedagogicznej w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, profesjonalizmu 
w rozumieniu kontekstów procesów edukacyjnych i projektowaniu działań 
pedagogicznych. 

P6S_KK 

K_K04 Jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych i 
współorganizowania działalności pedagogicznej na rzecz środowiska 
społecznego, w tym podejmowania wyzwań zawodowych i 
prospołecznych w zakresie studiowanej specjalności. 

P6S_KO 

P6S_KR  

K_K05 Jest gotów do inicjowania działania i współpracy z otoczeniem, aktywnego 
i kreatywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących 
działania pedagogiczne. 

P6S_KO 

K_K06 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy przez 
dostrzeganie potrzeb środowiska i wykorzystywania nadarzających się 
okazji w działaniach pedagogicznych. 

P6S_KO 

K_K07 Jest gotów do aktywnego uczestniczenia i animacji życia kulturalnego oraz 
korzystania z różnych jego form: grup, organizacji i instytucji realizujących 
indywidualne i zespołowe działania pedagogiczne na rzecz podnoszenia 
jakości ich pracy. 

P6S_KO 

K_K08 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej i 
podtrzymywania etosu zawodu oraz projektowania i wykonywania 
działania pedagogicznego uwzględniającego zmieniające się potrzeby 
społeczne w ramach studiowanej specjalności. 

P6S_KR 

K_K09 Jest gotów do rozwijania dorobku zawodu poprzez podejmowanie działań 
w zakresie doskonalenia pracy pedagogicznej i upowszechniania dobrych 
praktyk. 

P6S_KK 

P6S_KR 

K_K10 Jest świadom konieczności przestrzegania i rozwijania zasad etyki 
zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad w 
środowisku oraz refleksji nad dylematami etycznymi profesji 
wychowawcy, opiekuna, animatora, terapeuty działania pedagogicznego. 

P6S_KR 

K_K11 Jest przygotowany do doskonalenia postawy szacunku i zrozumienia 
wobec osób z problemami wychowawczymi oraz podejmowania 

P6S_KR 



                                                                                            
                                                                                                              

różnorodnych działań pedagogicznych i prospołecznych w zakresie 
studiowanej specjalności służących środowisku społecznemu. 

K_K12 Ma świadomość etycznych powinności pedagoga, wychowawcy w zakresie 
odpowiedzialności, profesjonalizmu podejmowanych działań 
pedagogicznych. 

P6S_KR 

 

Pedagogika w zakresie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (POW) 

 

 

WIEDZA (KPOW_W) 

 

KPOW_W01 Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice w studiowanym 
zakresie (specjalności) i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych. 

P6S_WG 

KPOW_W02 Zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie pedagogiki w studiowanym 
zakresie i jej subdyscyplin w systemie nauk humanistycznych i społecznych, 
metodologii oraz jej relacje do innych nauk, w tym do nauk o zdrowiu. 

P6S_WG 

KPOW_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 
biologicznych, psychospołecznych i medycznych podstaw. 

P6S_WG 

KPOW_W04 Zna w pogłębiony sposób wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, 
psychologiczne, biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego 
promocją, poszerzone w wybranych zakresach niezbędnym dla wybranej 
działalności praktycznej w powiązaniu z wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

KPOW_W05 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 
prawidłowościach w kontekście pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

P6S_WK 

KPOW_W06 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 
instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. 

P6S_WK 

KPOW_W07 Zna podstawowe teorie i metodyki dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów, konsekwencje wyboru 
każdej z nich, a także generowane przez nie trudności w powiązaniu z 
wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

KPOW_W08 Zna współczesne nurty i trendy pedagogiczne, nowoczesne koncepcje 
nauki, wychowania, wspierania rozwoju i pracy z wychowankami, w tym 
przy wykorzystaniu sztuki, sportu, działań o charakterze pozaszkolnym.  

P6S_WK 

KPOW_W09 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 
wychowawczych, ich specyfice i procesów w nich zachodzących. 

P6S_WG 

KPOW_W10 Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w pedagogice 
opiekuńczo-wychowawczej, rozumie ich historyczne i kulturowe 
uwarunkowania. 

P6S_WG 

KPOW_W11 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, celach, 
podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, 
kulturalnych i pomocowych. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPOW_W12 Ma wiedzę metodyczną w zakresie społecznych i indywidualnych 
uwarunkowań efektywności działań placówek edukacyjno-
wychowawczych, głównie ich modeli pracy dydaktyczno-wychowawczej 
związanej z wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

P6S_WK 



                                                                                            
                                                                                                              

KPOW_W13 Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, 
normach, procedurach stosowanych w działalności opiekuńczo-
wychowawczej. 

P6S_WG 

KPOW_W14 Ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, 
organizowania własnej przedsiębiorczości, diagnozowania własnych 
dyspozycji psychicznych do pełnienia roli zawodowej i kierowania się 
zasadami i normami etycznymi. 

P6S_WK 

 

UMIEJĘTNOŚCI (KPOW_U) 

 

KPOW_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz 
analizować ich powiązana z różnymi obszarami działalności opiekuńczo-
wychowawczej. 

P6S_UW 

KPOW_U02 Stosuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu pedagogiki oraz 
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i 
pomocowych a także motywów i wzorców ludzkich zachowań. 

P6S_UW 

KPOW_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań, diagnozowania i 
prognozowania sytuacji wychowawczych oraz analizowania strategii 
działań praktycznych w odniesieniu do pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

P6S_UW 

KPOW_U04 Potrafi samodzielnie analizować działania pedagogiczne związane z 
wybraną sferą działalności praktycznej oraz prowadzić w oparciu o nie 
proste badania o charakterze diagnostycznym oraz opracować wyniki z 
wykorzystaniem ICT w wybranym obszarze działalności pedagogicznej 
wymagającej modyfikacji i wdrożenia działań innowacyjnych. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPOW_U05 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i 
sugestii, popierania ich argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów różnych autorytetów. 

P6S_UK 

P6S_UU 

KPOW_U06 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 
realizacji zadań związanych z różnymi strefami działalności opiekuńczo-
wychowawczej. 

P6S_UW 

KPOW_U07 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań 
wychowawczych; potrafi generować rozwiązywania konkretnych 
problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania 
oraz przewidywać skutki planowanych działań. 

P6S_UW 

KPOW_U08 Potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie przyjmować i 
wyznaczyć zadania, ma elementarne umiejętności pozwalające na 
realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych. 

P6S_UO 

KPOW_U09 Potrafi wybrać metody i formy działania do projektowania realizacji działań 
pedagogicznych: zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
związanych z odpowiednimi etapami wychowawczymi i edukacyjnymi przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 

P6S_UW 

 

KPOW_U10 Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 
pojawiających się zadań zawodowych; w działaniach praktycznych 
wykorzystując nowoczesne technologie (ICT) szczególnie w zakresie 
indywidualizacji zadań, bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej wobec 

P6S_UO 

P6S_UU 



                                                                                            
                                                                                                              

osób ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi wraz z 
przewidywaniem skutków planowanych działań. 

KPOW_U11 Potrafi podejmować działania organizujące i wspierające rozwój, 
wychowanie oraz procesy uczenia się wszystkich podmiotów społecznego 
życia. 

P6S_UW 

KPOW_U12 Potrafi animować relacje społeczne i sytuacje współpracy z innymi 
uczestnikami procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w 
zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez 
całe życie. 

P6S_UW 

P6S_UU 

KPOW_U13 Potrafi wykorzystać nowoczesne trendy, nurty, narzędzia i techniki, w tym 
zjawiska kultury, sztuki i sportu, w działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

P6S_UW 

P6S_UU 

KPOW_U14 Potrafi pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zarówno w sytuacjach 
typowych, jak i w sytuacjach kryzysowych, z podopiecznymi sprawiającymi 
trudności i/lub wymagającymi szczególnego wsparcia pedagogicznego. 

P6S_UW 

P6S_UK 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KPOW_K) 

 

KPOW_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji, doskonalenia 
umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia. 

P6S_KK 

KPOW_K02 Posługuje się zdobytą wiedzą pedagogiczną dla rozwoju prawidłowych 
więzi środowiskowych i projektowania działań profesjonalnych. 

P6S_KO 

KPOW_K03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotów do podejmowania 
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, gotowość do podejmowania 
trudu, wytrwałość w realizacji indywidualnych i zespołowych działań 
profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

P6S_KO 

KPOW_K04 Ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań 
pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad własną praktyką. 

P6S_KR 

KPOW_K05 Rozumie etyczny wymiar diagnozowania i oceniania w badaniach 
naukowych i praktycznej działalności pedagogicznej. 

P6S_KR 

KPOW_K06 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumienia 
się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie. 

P6S_KO 

KPOW_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 
działania pedagogiczne. 

P6S_KK 

KPOW_K08 Jest przygotowany do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad w środowisku oraz 
refleksji nad dylematami etycznymi profesji pedagoga, wychowawcy, 
opiekuna, animatora, terapeuty. 

P6S_KR 

 

Pedagogika w zakresie: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych (PPZS) 

 

 

WIEDZA (KPPZS_W) 

 

KPPZS_W01 Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice z obszaru prewencji 
patologii i zagrożeń społecznych i rozumie jej źródła oraz zastosowania w 
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 

P6S_WG 



                                                                                            
                                                                                                              

KPPZS_W02 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 
kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, 
biologicznych, psychospołecznych i medycznych podstaw funkcjonowania. 

P6S_WG 

KPPZS_W03 Zna w pogłębiony wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, 
psychologiczne, biologiczne i społeczne oraz związane ze zdrowiem i jego 
promocją, poszerzone w wybranych zakresach niezbędnym dla wybranej 
działalności praktycznej w powiązaniu z wybraną specjalnością. 

P6S_WG 

KPPZS_W04 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi 
prawidłowościach. 

P6S_WK 

KPPZS_W05 Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i 
instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach. 

P6S_WK 

KPPZS_W06 Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń. 

P6S_WK 

KPPZS_W07 Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania i profilaktyki 
pedagogicznej, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów. 

P6S_WG 

KPPZS_W08 Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 
wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPPZS_W09 Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, celach, 
podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, 
kulturalnych i pomocowych. 

P6S_WG 

P6S_WK 

KPPZS_W10 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej. 

P6S_WK 

KPPZS_W11 Ma wiedzę z zakresu praw człowieka i związanych z tym zagadnień z zakresu 
zapobiegania zjawiskom patologicznym oraz działań profilaktycznych i 
naprawczych. 

P6S_WK 

KPPZS_W12 Zna wybrane zagadnienia z psychologii niezbędne w pracy związanej z 
prewencją patologii i zagrożeń społecznych. 

P6S_WG 

KPPZS_W13 Zna rodzaje działań profilaktycznych, sposoby ich planowania, realizacji, 
ewaluacji oraz dostosowywania do konkretnych sytuacji i potrzeb. 

P6S_WG 

 

UMIEJĘTNOŚCI (KPPZS_U) 

 

KPPZS_U01 Potrafi obserwować, opisywać i interpretować zjawiska społeczne, różne 
przejawy zachowań, sytuacji i zdarzeń związanych z różnymi obszarami 
działalności profilaktyczno-prewencyjnej. 

P6S_UW 

KPPZS_U02 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań, diagnozowania i 
prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w 
odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPPZS_U03 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie 
przykładów badań oraz konstytuowanie i prowadzenie podstawowych 
badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i 
zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki 
dalszych badań. 

P6S_UW 

P6S_UK 

KPPZS_U04 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 
potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych 

P6S_UK 



                                                                                            
                                                                                                              

ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona 
specjalistów. 

KPPZS_U05 Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i 
sugestii, popierania ich argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów różnych autorytetów. 

P6S_UK 

KPPZS_U06 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 
realizacji zadań związanych z różnymi strefami działalności pedagogicznej. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPPZS_U07 Potrafi wspierać samodzielność uczestników procesów pedagogicznych w 
tym ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspiruje do działań 
na rzecz uczenia się przez całe życie. 

P6S_UO 

P6S_UU 

KPPZS_U08 Potrafi: pracować w zespole i pełnić różne role; przyjmować i wyznaczyć 
zadania; wykorzystywać elementarne umiejętności organizacyjne w celu 
realizacji zadań związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych. 

P6S_UO 

KPPZS_U09 Potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania 
pojawiających się zadań zawodowych; w działaniach praktycznych 
wykorzystując nowoczesne technologie (ICT) szczególnie w zakresie 
indywidualizacji zadań, bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej wobec 
osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z przewidywaniem 
skutków planowanych działań. 

P6S_UW 

P6S_UO 

KPPZS_U10 Jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz 
procesy uczenia się wszystkich podmiotów społecznego życia. 

P6S_UO 

P6S_UU 

KPPZS_U11 Potrafi animować prace nad rozwojem, relacje społeczne i sytuacje 
współpracy z innymi uczestnikami procesów pedagogicznych, wspierać ich 
samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie. 

P6S_UK 

P6S_UO 

KPPZS_U12 Potrafi analizować własne działania pedagogiczne, wskazywać obszary 
wymagające modyfikacji; potrafi eksperymentować i wdrażać działania 
innowacyjne w ramach planu własnego rozwoju zawodowego. 

P6S_UO 

P6S_UU 

KPPZS_U13 Potrafi pracować w warunkach stresowych, kryzysowych, wymagających 
dużego zaangażowania i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 

P6S_UK 

P6S_UO 

KPPZS_U14 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa i 
profilaktyki do planowania, realizacji i ewaluacji działań profilaktyczno-
prewencyjnych. 

P6S_UW 

P6S_UO 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (KPPZS_K) 

 

KPPZS_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji, doskonalenia 
umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia. 

P6S_KK 

KPPZS_K02 Posługuje się zdobytą wiedzą pedagogiczną dla rozwoju prawidłowych 
więzi środowiskowych i projektowania działań profesjonalnych. 

P6S_KO 

KPPZS_K03 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących działania pedagogiczne i jest zdolny do 
porozumienia się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej 
dziedzinie. 

P6S_KO 

KPPZS_K04 Jest przygotowany do przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej 
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad w środowisku oraz 

P6S_KR 



                                                                                            
                                                                                                              

refleksji nad dylematami etycznymi profesji wychowawcy, opiekuna, 
animatora, terapeuty działania pedagogicznego. 

KPPZS_K05 Ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań 
pedagogicznych, jest zdolny do refleksji nad własną praktyką. 

P6S_KK 

P6S_KR 

KPPZS_K06 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 
działania pedagogiczne. 

P6S_KK 

KPPZS_K07 Rozumie etyczny wymiar diagnozowania i oceniania w badaniach 
naukowych i praktycznej działalności pedagogicznej. 

P6S_KR 

 


