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CELE KSZTAŁCENIA 
Numer celu Treść 

Kategoria WIEDZA 
C_W01 Zdobycie poszerzonej wiedzy dotyczącej terminologii stosowanej  w pedagogice, specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, jej miejsca w systemie  nauk, jej powiązań z innymi 
naukami, nurtów i współczesnych kierunków pedagogicznych oraz subdyscyplin i powiązań z 
innymi dyscyplinami. 

C_W02 Zdobycie pogłębionej wiedzy pedagogicznej w zakresie diagnozowania, projektowania i 
organizowania działalności pedagogicznej w ramach różnych struktur społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem instytucji edukacyjnych, wychowawczych, pomocowych, 
opiekuńczych, terapeutycznych i kulturalnych. 

C_W03 Zdobycie pogłębionej wiedzy pedagogicznej w zakresie istoty procesów kształcenia i wychowania, 
funkcjonowania środowisk wychowawczych oraz wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, terapeutycznej i kulturalnej, normach etycznych i etyce 
zawodowej. 

C_W04 Rozwijanie wiedzy związanej z kompetencjami społecznymi, analizowania życia społecznego, 
potencjalnymi zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym. 

C_W05 Wyjaśnianie powstawania i funkcjonowania pedagogicznych, społecznych i  psychologicznych 
przyczyn wybranych zachowań. 

C_W06 Poszerzanie wiedzy studenta związanej z pedagogiką w powiązaniu ze współczesnymi zjawiskami, 
trendami, zagrożeniami i wyzwaniami. 

C_W07 Rozwijanie wiedzy dotyczącej motywowania, emocji, pracy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, 
jednostkami i zespołami. 

C_W08 Znajomość nazewnictwa zagadnień, definicji i ważnych zdarzeń z obszaru pedagogiki, psychologii, 
komunikacji. 

Kategoria UMIEJĘTNOŚCI 
C_U01 Umiejętność dostrzegania, obserwowania i przetwarzania informacji na temat różnorodnych 

zjawisk społecznych i ich kontekstów (w tym sytuacji edukacyjnych oraz ludzkich zachowań) oraz 
umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy pedagogicznej, aby zjawiska te analizować i 
interpretować, prognozować i projektować działania praktyczne. 

C_U02 Poszerzanie umiejętności badawczych umożliwiających prowadzenie badań pedagogicznych oraz 
umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną w celu oceniania, analizowania i 
interpretowania różnorodnych działań praktycznych. 

C_U03 Umiejętność znajdowania skutecznych i oryginalnych rozwiązań złożonych problemów 
pedagogicznych oraz przewidywania  konsekwencji tych rozwiązań w określonych obszarach 
praktycznych. 



                                                                                            
                                                                                                              

C_U04 Umiejętność sprawnego komunikowania się, w tym: posługiwania się klarownym, precyzyjnym 
językiem, korzystania z różnorodnych technik i kanałów komunikacyjnych, prezentowania i 
argumentowania własnych poglądów z wybranej perspektywy teoretycznej. 

C_U05 Umiejętność pracy zespołowej, w tym: respektowania ról pełnionych w zespole, zasad i norm 
pracy grupowej,  przewodzenia grupie, animowania prac nad rozwojem własnym i członków 
zespołu oraz inspirowania do uczenia się przez całe życie. 

C_U06 Umiejętność porozumiewania się w grupie w typowych i nietypowych sytuacjach na 
odpowiednim dla siebie poziomie językowym, zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. 
Rozwiązywanie podstawowych problemów. Umiejętność pracy w przestrzeni pedagogicznej z 
dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. 

C_U07 Umiejętność posługiwania się odpowiednią terminologią, identyfikowanie potrzeb. 

C_U08 Doskonalenie umiejętności myślenia analitycznego. 

C_U09 Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy do prawidłowego identyfikowania i 
klasyfikowania problemów; wykorzystywania poznanych narzędzi do pracy z rozpoznanymi 
problemami w przestrzeni pedagogiki; wspierania innych w działaniach nastawionych na 
zapobieganie lub rozwiązywanie problemów, kryzysów, konfliktów. 

C_U10 Umiejętność redagowania tekstów, wyszukiwania informacji, korzystania z tekstów czy 
poradników, interpretowanie przepisów i regulacji. 

C_U11 Prezentowanie podstawowych zagadnień z dziedziny nauk społecznych i odnoszenie ich do 
codziennej praktyki zawodowej. 

C_U12 Przygotowanie do wykorzystywania nabytych w praktyce umiejętności w obszarze pracy 
zespołowej, oddziaływania społecznego i skutecznego funkcjonowania w obszarze pedagogiki. 

Kategoria KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

C_K01 Gotowość do podejmowania wyzwań osobistych i zawodowych, doskonalenia takich cech jak 
wytrwałość, szeroko pojęta odpowiedzialność i zaangażowanie dla sprawniejszego radzenia sobie 
na rynku pracy. 

C_K02 Uwrażliwienie na wartości, cele i zadania realizowane w praktyce pedagogicznej oraz 
angażowanie się w działania pedagogiczne zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 

C_K03 Pogłębianie wrażliwości etycznej studentów na problemy edukacyjne, gotowości do 
komunikowania się i współpracy w celu ich rozwiązania, refleksyjności i odpowiedzialności za 
zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

C_K04 Potrzeba rozwoju osobistego, w tym poszerzanie umiejętności interpersonalnych, 
samodoskonalenia się, potrzeba ciągłego uczenia się i określania priorytetów. 

C_K05 Potrzeba poszerzania wiedzy z zakresu pedagogiki. Rozumienie potrzeby uczenia się, rozwijania, 
ewoluowania i określania przez siebie celów. 

C_K06 Ukazanie potrzeby rozumienia nabytej wiedzy, w szczególności dotyczącej procesów społecznych, 
czynników środowiskowych, zasad profilaktyki oraz dziedzin w obrębie pokrewnych dyscyplin 
naukowych oraz w dalszych etapach kształcenia. 

C_K07 Potrzeba umiejętności praktycznych w zakresie pedagogiki, wykorzystywania wiedzy i 
umiejętności z zakresu redagowania notatek, organizacji pracy. Rozwijanie umiejętności 
analitycznych i praktycznych. Chęć poznawanie regulacji dotyczących nauczanych zagadnień. 

C_K08 Ukazanie potrzeby nieustannego rozwijania umiejętności w zakresie nauk społecznych, 
poszerzania wiedzy i umiejętności związanych z pedagogiką. 

C_K09 Potrzeba etycznego zachowania i poszanowania zasad etyki zawodowej podczas podejmowania i 
realizowania wyznaczonych zadań służbowych. 

 

 


