
Kierunek PRACA SOCJALNA 

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru 

nauk społecznych 

STUDIA I STOPNIA 

 

Objaśnienie oznaczeń: 

PS – efekty kierunkowe na kierunku Praca socjalna 

W – wiedz 

U – umiejętności 

K – kompetencje społeczne 

01, 02, 03… - numer efektu kształcenia 

S – obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 

I – studia pierwszego stopnia 

P – profil praktyczny 

 

Symbole 
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kształcenia 

na kierunku 

praca 

socjalna 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Praca socjalna: 

Odniesienie 

opisu 

efektów 

kształcenia 

dla obszaru 

nauk 

społecznych 

WIEDZA 

PS_W01 Ma podstawową wiedzę o dyscyplinie naukowej praca socjalna, 

jej miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk. 

SIP_W01 

PS_W02 Posiada podstawową wiedzę ekonomiczną umożliwiającą 

zrozumienie mechanizmów, podziałów i działalność służb 

społecznych. Ma wiedzę na temat ekonomii społecznej oraz 

uwarunkowań i zasad pobudzania indywidualnej oraz lokalnej 

przedsiębiorczości. 

SIP_W02  

S1P_W11 

PS_W03 Ma elementarną wiedzę biomedyczną i psychologiczną 

pozwalającą zrozumieć system człowiek-środowisko oraz 

umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w 

organizmie człowieka gwarantujących jego dobre 

funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne. 

S1P_W01  

S1P_W05 

 

PS_W04 Posiada ogólną wiedzę filozoficzną, w tym etyczną i 

antropologiczną, pedagogiczną i socjologiczną pozwalającą 

zrozumieć istotę ludzką i procesy społeczne. 

S1P_W01  

S1P_W05 

 

PS_W05 Ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach instytucji i 

organizacji społecznych, w tym pomocy społecznej, służby 

zdrowia, rynku pracy, edukacji, w których wykonuje swoją 

pracę pracownik socjalny lub z którymi współpracuje w ramach 

zespołów interdyscyplinarnych. 

S1P_W02  

S1P_W03 

 

PS_W06 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i 

instytucjami społecznymi i ich elementami. 

S1P_W03 

 

PS_W07 Zna rodzaj więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych właściwych dla pracy socjalnej i 

rządzące nimi prawidłowości. 

S1P_W04 

 



PS_W08 Ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie 

pomocy społecznej oraz o człowieku jako pracowniku 

socjalnym – podmiocie działającym w strukturach instytucji 

społecznych. 

S1P_W05 

 

PS_W09 Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach 

pozyskiwania danych pozwalającą diagnozować i rozstrzygać 

problemy związane z funkcjonowaniem człowieka jako 

podmiotu pracy socjalnej, w wymiarze między i 

wewnątrzgrupowym oraz na poziomie jednostek. 

S1P_ W03 

S1P_W05 

S1P_W06 

 

PS_W10 Ma wiedzę o metodach i narzędziach, w tym technikach 

pozyskiwania danych pozwalającą diagnozować, opisywać 

instytucje oraz organizacje społeczne i zachodzące w nich 

procesy, ze szczególnym uwzględnieniem: miejskich i 

gminnych ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy 

rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, instytucji rynku 

pracy, ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

organizacji pozarządowych działających na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych. 

S1P_W03  

S1P_W06 

 

PS_W11 Ma wiedzę na temat norm prawnych regulujących 

rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, Europie, na 

świecie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

socjalnych. 

S1P_W07 

 

PS_W12 Ma wiedzę o procesach zmian, ich uwarunkowaniach, skali i 

przebiegu w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy socjalnej. 

S1P_W08 

 

PS_W13 Ma wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i społecznej 

(uwarunkowań, prawidłowości i zakłóceń). 

S1P_W06 

 S1P_W07 

PS_W14 Ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań 

zawodowych pracownika socjalnego, normach, standardach i 

procedurach stosowanych w instytucjach pomocy społecznej. 

S1P_W06  

S1P_W07 

S1P_W08 

PS_W15 Ma podstawową wiedzę na temat zadań ustawowych i 

statutowych realizowanych przez instytucje państwowe, 

samorządowe oraz organizacje pozarządowe funkcjonujące w 

obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

pracy socjalnej. 

S1P_W07  

S1P_W09 

 

PS_W16 Ma wiedzę na temat rodziny jako mikrośrodowiska, jej roli w 

życiu społeczeństw i jednostek oraz form diagnozowania 

problemów i wspierania rodziny w procesie pracy socjalnej. 

S1P_W04 

S1P_W05  

S1P_W08  

S1P_W09 

PS_W17 Ma wiedzę na temat zjawisk patologii społecznej, ich 

złożonych uwarunkowań, przejawów, skutków oraz form pracy 

z osobami i rodzinami dotkniętymi danym problemem. 

S1P_W04 

S1P_W05 

 

PS_W18 Ma wiedzę o podstawowych pojęciach i zasadach z zakresu 

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. 

S1P_W10 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

PS_U01 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i 

posługiwać się podstawowymi kategoriami pojęciowymi pracy 

socjalnej i innych nauk społeczno-humanistycznych, w tym 

głównie psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii, polityki 

społecznej, etyki. 

S1P_U01 

 



PS_U02 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do szczegółowego 

diagnozowania przyczyn, przebiegu i uwarunkowań problemów 

społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem problemów 

bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, psychologicznych) na 

poziomie lokalnym i regionalnym. 

S1P_U01  

S1P_U02 

S1P_U03 

 

 

PS_U03 Umie wykorzystać posiadaną wiedzę do szczegółowego 

diagnozowania przyczyn, przebiegu i uwarunkowań problemów 

społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem bytowych, 

zdrowotnych, edukacyjnych, psychologicznych) na poziomie 

poszczególnych grup społecznych, rodzin i osób. 

S1P_U01 

S1P_U02 

S1P_U03 

 

PS_U04 Potrafi prawidłowo rozpoznawać, analizować i oceniać 

zjawiska wskazujące na potrzebę świadczeń z pomocy 

społecznej. Poprawnie stosuje obowiązujące procedury 

administracyjne i zasady ustalania prawa do świadczeń oraz 

kryteria ich przyznawania. 

S1P_U01  

S1P_U02  

S1P_U03  

S1P_U05 

S1P_U06 

PS_U05 Poprawnie identyfikuje możliwości współpracy pracownika 

socjalnego i instytucji pomocy społecznej sektora publicznego 

z instytucjami pomocy społecznej sektora prywatnego, 

organizacjami pozarządowymi/instytucjami tzw. III sektora, 

instytucjami rynku pracy oraz z innymi instytucjami polityki 

społecznej państwa w celu przygotowania i realizacji 

skutecznego planu pomocy osobom, rodzinom i grupom. 

S1P_U04  

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07 

 

PS_U06 Potrafi organizować sieć wsparcia dla osób, rodzin i grup 

społecznych, w tym wsparcie wolontariuszy, rodziny, 

środowisko lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe. 

S1P_U05 

S1P_U06 

S1P_U07 

PS_U07 Umie rozwiązywać problemy w obszarach rzeczywistości 

społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc – 

gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i 

społecznym między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach 

niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, 

narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu do 

życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz 

uchodźstwa. 

S1P_U05 

S1P_U06 

S1P_U07 

 

PS_U08 Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe normy prawne 

zawarte w Konstytucji RP, ustawie o pomocy społecznej i 

innych szczegółowych aktach prawnych w celu rozwiązywania 

konkretnych problemów z obszaru pracy socjalnej. 

S1P_U05 

 S1P_U06 

 

PS_U09 Posiada praktyczne umiejętności konstruowania i realizacji 

strategii rozwiązywania wybranych problemów społecznych na 

różnych poziomach: regionu, powiatu, gminy, rodziny, 

jednostki, z wykorzystaniem krytycznej analizy 

dotychczasowego dorobku różnorodnych instytucji 

społecznych. 

S1P_U02  

S1P_U06  

S1P_U07  

S1P_U08 

PS_U10 Potrafi zaplanować skuteczne działania mające na celu pomoc 

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

S1P_U04  

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07  



warunków sprzyjających temu celowi z uwzględnieniem 

standardów usług pomocy i integracji społecznej dla osób 

starszych, rodziny z dziećmi, rodziny doświadczającej 

przemocy w rodzinie, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 

oraz osób pozostających bez pracy. 

S1P_U08 

 

PS_U11 Poprawnie wykorzystuje podstawowe metody, techniki i 

narzędzia pracy socjalnej i interwencji socjalnej, w 

szczególności kwestionariusz rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, kontrakt socjalny oraz procedurę „Niebieskie 

Karty”. 

S1P_U02 

 S1P_U03  

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07  

S1P_U08 

PS_U12 Prawidłowo wskazuje etapy postępowania w budowaniu 

strategii rozwiązywania problemów społecznych w różnych 

typach projektów socjalnych. Potrafi przygotować, wdrożyć i 

dokonać ewaluacji projektu socjalnego. 

S1P_U02  

S1P_U05 

 S1P_U07  

S1P_U08 

PS_U13 Potrafi prowadzić poradnictwo w sprawach socjalnych i 

pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie 

środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu 

indywidualnych celów osób i rodzin. 

S1P_U02  

S1P_U04  

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07 

 S1P_U08 

PS_U14 Poprawnie określa zadania i kompetencje pracowników 

socjalnych wykonujących zadania zawodowe z zakresu pomocy 

społecznej i pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej, 

powiatowych centrach rodziny, domach pomocy społecznej, 

ośrodkach wsparcia, placówkach specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego i ośrodkach interwencji 

kryzysowej, a także organizacjach pozarządowych oraz 

podmiotach ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego 

(CIS, KIS). Potrafi prowadzić wymaganą dokumentację oraz 

stosować obowiązujące w tych instytucjach procedury 

administracyjne. 

S1P_U02 

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07 

 

PS_U15 Potrafi monitorować i przeprowadzać ewaluację działań 

pomocowych z perspektywy profesjonalnej pracy socjalnej. 

S1P_U02  

S1P_U06  

S1P_U07 

PS_U16 Potrafi projektować, organizować i doskonalić swój warsztat 

pracy, ze szczególnym uwzględnieniem samokształcenia i 

superwizji pracy socjalnej. 

S1P_U02  

S1P_U03  

S1P_U04  

S1P_U05 

S1P_U06  

S1P_U07  

S1P_U08 

PS_U17 Potrafi efektywnie komunikować się, negocjować, mediować, 

kierować konfliktem, podejmować interwencję w sytuacjach 

kryzysowych. Potrafi stosować metody, techniki i środki 

interwencji socjalnej. 

S1P_U03  

S1P_U06  

S1P_U08 

 

PS_U18 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i społecznej; potrafi przygotować komunikaty 

pisemne i ustne, wyrażać w nich myśli w sposób klarowny i 

logiczny, dopasowując przekaz do wykorzystywanego medium 

S1P_U06  

S1P_U10 

 



i do zamierzonego odbiorcy. 

PS_U19 Potrafi prawidłowo interpretować działania instytucji pomocy 

społecznej oraz analizować i oceniać ich decyzje. Umie 

przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań służących 

rozwiązywaniu problemów społecznych. 

S1P_U02 

 S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07 

PS_U20 Potrafi posługiwać się uniwersalnymi zasadami i normami 

etycznymi w podejmowanej działalności; stosuje w praktyce 

najwyższe standardy etyki zawodowej zawarte w kodeksie 

etycznym zawodu pracowniku socjalnego. 

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U07 

 S1P_U08 

PS_U21 Umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w analizie 

procesów i zjawisk społecznych. 

S1P_U08 

 

PS_U22 Umie inicjować nowe formy pomocy osobom i rodzinom 

wymagającym interwencji społecznej. 

S1P_U02  

S1P_U05  

S1P_U06  

S1P_U08 

PS_U23 Posługuje się językiem obcym w zakresie pracy socjalnej na 

poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. 

S1P_U11 

 

PS_U24 Umie efektywnie promować efekty pracy socjalnej w 

środowisku swojej pracy i na szerszym forum. 

S1P_U09  

S1P_U10 

PS_U25 Potrafi przedstawić w języku polskim (w formie pisemnej i 

ustnej ) wybrane zagadnienia z zakresu pracy socjalnej oraz 

dyscyplin komplementarnych, wykorzystując podstawowe 

ujęcia teoretyczne i inne źródła. 

S1P_U09 

 

PS_U26 Umie efektywnie korzystać z metod, technik i narzędzi 

informacyjno komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy 

socjalnej oraz w instytucjach pomocy społecznej. 

S1P_U02 

 S1P_U09 

S1P_U06 

PS_U27 Potrafi projektować i organizować działania zmierzające do 

zapobiegania stanom powodującym konieczności udzielania 

świadczeń pomocy społecznej. 

S1P_U02  

S1P_U07  

S1P_U08  

S1P_U06 

PS_U28 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu 

pracy socjalnej i innych świadczeń pomocy społecznej, z 

uwzględnieniem umiejętności zdobytych podczas praktyki 

zawodowej. 

S1P_U06  

S1P_U07 

 

KOMPETENCJE 

PS_K01 Ma świadomość konieczności angażowania się państwa i 

innych podmiotów polityki społecznej w działalność 

integracyjną i pomocową. 

S1P_K05 

 

PS_K02 Przejawia postawę otwartości na nową wiedzę, nowe 

umiejętności zawodowe. Ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 

się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 

kierunki samorealizacji. 

S1P_K01 

S1P_K06 

 

PS_K03 Potrafi pracować w zespole, wchodzić w różnorodne role 

społeczne adekwatnie do własnych predyspozycji 

osobowościowych i kompetencji zawodowych. 

S1P_K02 

 

PS_K04 Potrafi planować i organizować własną pracę efektywnie S1P_K03 



realizując cele i zadania zawodowe odpowiednio określając 

priorytety działania. 

 

PS_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje dylematy związane z 

pracą pracownika socjalnego. Dba o własną higienę psychiczną 

zapobiegając wypaleniu zawodowemu i innym problemom 

psychofizycznym związanym z pracą zawodową. 

S1P_K03  

S1P_K04 

 

PS_K06 Umie aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracach 

interdyscyplinarnych zespołów ds. rozwiązywania problemów 

społecznych 

S1P_K05  

S1P_K06  

S1P_K07 

PS_K07 Przejawia chęć pomagania innym, cechuje się empatią i 

altruizmem. 

S1P_K04 

PS_K08 Posiada kompetencje do komunikacji międzykulturowej, jest 

wolny od uprzedzeń, prezentuje postawę akceptacji, tolerancji i 

otwartości na osoby odmienne kulturowo, religijnie i etnicznie. 

S1P_K01 

S1P_K04  

S1P_K06 

PS_K09 Zachowuje otwartość na rozwiązywanie konfliktów na drodze 

mediacji i negocjacji. 

S1P_K02 

S1P_K03  

S1P_K04 

PS_K10 Potrafi myśleć perspektywicznie i działać w sposób 

przedsiębiorczy w obszarze usług społecznych i pracy 

socjalnej. 

S1P_K07 

 

PS_K11 Jest zorientowany na kreatywne i konstruktywne 

aktywizowanie działań jednostkowych, zespołowych, 

społecznych, obywatelskich i instytucjonalnych na rzecz 

polepszenia jakości życia jednostek, grup i ich społeczności, w 

tym poprzez inicjowanie tworzenia podmiotów ekonomii 

społecznej. 

S1P_K02 

S1P_K03 

S1P_ K05  

S1P_K07 

 

PS_K12 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie dokonywania 

profesjonalnych działań pracownika socjalnego w środowisku 

społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza 

się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 

działań. 

S1P_K03  

S1P_K04  

S1P_K05 

 

PS_K13 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych 

rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki. 

S1P_K03 

S1P_K04 

 

PS_K14 Stosuje zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego, w 

szczególności dotyczące udzielania pomocy wszystkim osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc, 

respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności 

osobistej, działania jako rzecznik interesów osób zwracających 

się o pomoc, wzmacniania samodzielności osób korzystających 

z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu się od niej. 

S1P_K03 

S1P_K04  

S1P_K06  

S1P_K07 

 

 


