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EFEKTY UCZENIA SIĘ 

KIERUNEK PEDAGOGIKA 

studia II stopnia, poziom 7 PRK 

profil praktyczny 
 

 

WSKAZANIE DZIEDZIN I DYSCYPLIN, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się na studiach II stopnia na kierunku Pedagogika, profil 

praktyczny odnoszą się do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych: 

 

dziedzina: 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

 

dyscypliny:  

PEDAGOGIKA 

PSYCHOLOGIA 

 

 

UZASADNIENIE PRZYPORZĄDKOWANIA KIERUNKU PEDAGOGIKA 

Pedagogika to naukowa dyscyplina obejmująca przedmiotem swoich badań  

i praktyk edukację, wychowanie i kształcenie (nauczanie i uczenie się) człowieka  

we wszystkich fazach jego życia. Pedagogika należy do grupy społecznych.  

Jej przedmiot badań jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, 

powinności), jak i praktyk społecznych.  

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy perspektywę 

koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się z perspektywą 

dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych  

i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.  

Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą  

w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze 

ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy 
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procesów edukacyjnych, psychologicznych, systemów i podejść, i ich kulturowych, 

społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.  

 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Efekty uczenia się przyjęte dla kierunku Pedagogika, studia drugiego stopnia  

o profilu praktycznym, zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów  

(Dz.U. 2018, poz. 1861), co oznacza, że rzeczone efekty uczenia się uwzględniają 

charakterystyki drugiego stopnia (uniwersalne) określone w ustawie z dnia  

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018 poz. 2153) 

oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w rozporządzeniu Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018,  

poz. 2218) typowych dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8. W opisie efektów uczenia 

się zostały uwzględnione wszystkie charakterystyki drugiego stopnia dla kwalifikacji 

na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, przypisane do studiów drugiego stopnia. 

 

Zgodnie z nimi absolwent studiów drugiego stopnia Pedagogika: 

 

na poziomie wiedzy (P7U_W) zna i rozumie: 

 w pogłębionym stopniu – fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między 

nimi; 

 różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej działalności; 

 

na poziomie umiejętności (P7U_U) potrafi: 

 innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe 

problemy w zmiennych i nieprzewidzianych warunkach; 

 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie; 

 komunikować się z otoczeniem na tematy specjalistyczne, uzasadniać swoje 

stanowisko; 

 

na poziomie kompetencji społecznych (P7U_K) jest gotów do: 

 kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania  

w środowisku pracy i poza nim; 
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 samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, 

działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy; 

przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań; 

 krytycznej oceny własnej wiedzy i poszerzania jej oraz weryfikowania. 

 

 

 

Objaśnienia oznaczeń w stosowanych symbolach efektów uczenia się: 

K – kierunkowe efekty uczenia się; 

W – kategoria wiedzy (po podkreślniku); 

U – kategoria umiejętności (po podkreślniku); 

K – kategoria kompetencji społecznych (po podkreślniku); 

01, 02, 03 i kolejne – poszczególne numery efektów uczenia się. 

 

 

 

 

Kod 

efektu 

uczenia 

się dla 

kierunku 

 

 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW  

UCZENIA SIĘ 

Odniesienie  

do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 

dla kwalifikacji  

na poziomie 7 

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Pedagogika nienauczycielska absolwent 

 

WIEDZA (K_W) 

 

K_W01 Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe, zaawansowaną 

metodologię i terminologię używaną w pedagogice, rozumie ich 

źródła oraz zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych. 

P7S_WG 

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk 

społecznych i humanistycznych, o jej przedmiotowych  

metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. 

P7S_WG 

K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych, 

psychologicznych, społeczno-kulturowych filozoficznych, 

historycznych podstaw wychowania i kształcenia oraz rozumie 

P7S_WG 
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istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii. 

K_W04 Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia 

zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz 

społecznym. 

P7S_WG 

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia 

procesów edukacyjnych w zakresie wybranej specjalności. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W06 Ma pogłębioną wiedzę o wybranych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących 

między nimi relacjach z punktu widzenia procesów 

pedagogicznych, edukacyjnych, wychowawczych, pomocowych. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W07 Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania 

interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń; 

odnosi ją do wybranych obszarów działalności pedagogicznej 

(edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, 

pomocowej bądź terapeutycznej). 

P7S_WK 

K_W08 Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych w zakresie 

wybranej specjalności. 

P7S_WG 

K_W09 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 

wychowawczych, ich specyfice i procedurach organizowania 

instytucji społecznych zorientowaną na zastosowanie praktyczne 

w zakresie wybranej specjalności. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W10 Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju 

pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich 

historyczne i kulturowe uwarunkowania zorientowane na 

zastosowanie praktyczne w wybranej sferze działalności. 

P7S_WG 

K_W11 Zna w pogłębionym stopniu subdyscypliny i specjalności 

pedagogiki, obejmujące terminologię, teorię i metodykę  

zorientowane na zastosowanie praktyczne. 

P7S_WG 

K_W12 Ma pogłębioną wiedzę na temat głównych szkół, orientacji P7S_WG 
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badawczych, strategii, metod badań, problemów badawczych, 

metod, technik i narzędzi badawczych, stosowanych w naukach 

społecznych i humanistycznych w zakresie wybranej sfery 

działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej). 

P7S_WK 

K_W13 Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji, 

celach organizacji i funkcjonowaniu wybranych instytucji 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w zakresie wybranej 

specjalności; zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów. 

P7S_WG 

P7S_WK 

K_W14 Ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach wybranego rodzaju 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w zakresie 

wybranej specjalności, i rozumie ich uwarunkowania społeczne. 

P7S_WG 

K_W15 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o metodyce 

wykonywania typowych zadań, normach, procedurach i dobrych 

praktykach stosowanych w wybranym obszarze działalności 

pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, 

kulturalnej, pomocowej bądź terapeutycznej). 

P7S_WG 

K_W16 Ma pogłębioną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy 

zawodowej w wybranych instytucjach edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych bądź 

terapeutycznych. 

P7S_WK 

K_W17 Ma ugruntowaną wiedzę na temat projektowania ścieżki 

własnego rozwoju i awansu zawodowego oraz organizowania 

własnej przedsiębiorczości. 

P7S_WK 

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, w tym zasad ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego. 

P7S_WK 

K_W19 Zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, w tym słownictwo specjalnościowe z 

zakresu studiowanej dziedziny. 

P7S_WG 
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UMIEJĘTNOŚCI (K_U) 

 

K_U01 Posiada pogłębione umiejętności dostrzegania, obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji zjawisk społecznych 

przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu 

widzenia złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych. 

P7S_UW 

K_U02 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu 

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania 

i interpretowania określonego rodzaju  problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i 

terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań 

praktycznych w ramach studiowanej specjalności. 

P7S_UW 

K_U03 Potrafi sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną w celu  

diagnozowania i analizowania podejmowanych  wybranych 

działań praktycznych (edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych bądź terapeutycznych). 

P7S_UW 

K_U04 Potrafi na podstawie pogłębionej wiedzy teoretycznej 

diagnozować, analizować i realnie oceniać motywy i wzory 

zachowań uczestników w wybranych złożonych sytuacjach 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych bądź terapeutycznych. 

P7S_UW 

K_U05 Potrafi samodzielnie w oparciu o wybraną wiedzę teoretyczną 

diagnozować i prognozować sytuacje oraz dobierać strategie 

realizowania działań praktycznych w wybranych sytuacjach 

edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, 

pomocowych bądź terapeutycznych. 

P7S_UW 

K_U06 Potrafi sprawnie zdobywać, przetwarzać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności związane z wybraną sferą działalności 

pedagogicznej  (dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej), 

korzystając językowych źródeł i sposobów uczenia się oraz 

nowoczesnych technologii (ICT). 

P7S_UW 

K_U07 Potrafi sprawnie formułować i analizować przykłady badań P7S_UW 
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związane z wybraną sferą działalności praktycznej (edukacyjnej, 

wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej, bądź terapeutycznej), 

w oparciu o pogłębione umiejętności badawcze, wynikające m.in. 

z umiejętności rozróżniania orientacji w metodologii badań 

pedagogicznych  

P7S_UK 

K_U08 Potrafi samodzielnie konstruować i prowadzić  badania o 

charakterze diagnostycznym: formułować problemy badawcze, 

dobierać adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze w 

odniesieniu do wybranego obszaru działalności pedagogicznej 

(edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej bądź 

terapeutycznej). 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U09 Potrafi samodzielnie opracować i zaprezentować wyniki badań z 

wykorzystaniem ICT, wyciągać wnioski i wskazywać kierunki 

dalszych badań w odniesieniu do wybranego obszaru 

działalności pedagogicznej (edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, pomocowej, bądź terapeutycznej) wymagającej 

modyfikacji i wdrożenia działań innowacyjnych. 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U10 Potrafi sprawnie, w sposób klarowny i precyzyjny wypowiadać się 

w mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane ustne i pisemne 

uzasadnienia na wybrane tematy dotyczące zagadnień 

pedagogicznych, korzystać z różnych ujęć teoretycznych dorobku 

pedagogiki oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

P7S_UK 

K_U11 Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 

pedagogicznych. 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U12 Potrafi przewidywać skutki planowanych działań pedagogicznych 

w określonych obszarach praktycznych. 

P7S_UO 

K_U13 Potrafi kierować się i posługiwać zasadami i normami  etycznymi 

w wykonywanej działalności pedagogicznej. 

P7S_UW 

K_U14 Potrafi sprawnie porozumiewać się, przy użyciu różnych kanałów 

i technik komunikacyjnych, językiem specjalistycznym zarówno 

ze specjalistami w zakresie wybranych zagadnień 

pedagogicznych (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 

kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych), jak i z odbiorcami 

P7S_UK 
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spoza grona specjalistów. 

K_U15 Potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie oraz 

popierać je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych. 

P7S_UK 

K_U16 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 studiowanej 

specjalności. 

P7S_UK 

K_U17 Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 

praktyk  do projektowania realizacji działań pedagogicznych: 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii (ICT). 

P7S_UW 

P7S_UO 

K_U18 Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować sposób postępowania, 

dobrać środki, metody i formy pracy w celu efektywnego 

wykonania pojawiających się zadań zawodowych. 

P7S_UO 

P7S_UU 

K_U19 Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz 

rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych 

oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także 

inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. 

P7S_UO 

P7S_UU 

K_U20 Potrafi pracować w zespole poprzez wyznaczanie i przyjmowanie 

roli lidera dla realizacji wspólnych celów działania 

pedagogicznego pozwalającego na projektowanie i  realizację 

praktyki pedagogicznej we współpracy z różnymi podmiotami. 

P7S_UO 

P7S_UU 

K_U21 Potrafi analizować, planować, wskazywać i realizować obszary 

wymagające modyfikacji we własnym działaniu pedagogicznym, 

wdrażać działania innowacyjne i projektować plan własnego 

rozwoju zawodowego oraz ukierunkowywać innych w tym 

zakresie. 

P7S_UO 

P7S_UU 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K) 

 

K_K01 Jest gotów do dokonywania pogłębionej krytycznej oceny 

poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, do refleksji 

nad własną praktyką oraz ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego w trakcie pedagogicznej 

działalności praktycznej; 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. 

P7S_KK 

K_K02 Jest gotów do wypełniania zobowiązań zawodowych i osobistych, 

inspirowania i organizowania działalności pedagogicznej na rzecz 

środowiska społecznego, w tym podejmowania trudu i 

odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i 

zespołowych działań profesjonalnych  w zakresie pedagogiki. 

P7S_KO 

K_K03 Jest przygotowany do uznania znaczenia nauk pedagogicznych 

dla swojego rozwoju i prawidłowych więzi w środowiskach 

społecznych, a także do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy 

pedagoga. 

P7S_KK 

K_K04 Jest gotów do utożsamiania się z wartościami, celami, zadaniami 

realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, 

dojrzałością i zaangażowaniem w projektowanie, inspirowanie, 

planowanie, organizowanie działań pedagogicznych na rzecz 

interesu publicznego. 

P7S_KO 

P7S_KR 

K_K05 Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, do 

aktywnego uczestnictwa, komunikowania się i współpracy z 

otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej 

dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania pedagogiczne. 

P7S_KO 

K_K06 Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za własne 

przygotowanie do pracy z uwzględnieniem zmieniających się 

potrzeb społecznych, podejmowane decyzje i prowadzone 

P7S_KR 
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działania oraz ich skutki. 

K_K07 Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności wobec ludzi, dla 

których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w 

środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród 

innych dla zachowania dziedzictwa kulturowego.  

P7S_KR 

K_K08 Jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, dostrzegania i 

formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych 

związanych z własną i cudzą pracą oraz do poszukiwania 

optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania 

nieprawidłowych działań pedagogicznych. 

P7S_KR 
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