
Uchwala nr 1483
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

zdnia2T listopada 2013 r.

w sprawie utworzenia kierunku studifw praca socjalna
i prowadzenia tego kierunku lqcznie przez lVydziat Pedagogiki i Psychologii

oraz ll/ydzial Prawa, w zakresie studifw drugiego stopnia
oraz okreilenia efeklfw ksztalcenia dla tego kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt l1 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku Senat

Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek studi6w praca socialna,
studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie
l4cnie prznz W y dzi al Pedago giki i Psycholo gii or az W y dzial P r aw a, p ocz4w szy

od roku akademickiego 2O14/2015, w formie studi6w stacjonarnych
i niestacjonarnych.

s2
Senat okre6la efekty ksaalcenia dla kierunku studi6w praca socialna, studia
drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi
Zal4cznlk do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

lymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zalqcz.nik
do Uchwaly nr 1483

Senatu Uniwers),tetu w Bialymstoku
z dnia 27 listopada 2013 roku

EFEKTY KSZTALCENIA
dla kierunku praca socjalna

studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszaze ksztalcenia

Kierunek studi6w praca socjalna nalezy do obszaru ksztalcenia w zakesie nauk spolecznych.
Podstawowym zadaniem tego kierunku ksztalcenia jest rozwijanie wiedzy, umiejgtnoSci

i kompetencji spoiecznych student6w w zakesie rozwi4zywania podstawowych problem6w
i kwestii spolecznych, dla kt6rych podstawg teoretycznq buduj4 r6Zne dyscypliny naukowe, takie
jak: socjologia, pedagogika, psychologia i prawo, zatem dyscypliny, kt6re wpisuj4 sig w obszar

nauk spolecznych.

ObiaSnienia oznacze6:
K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia

ksztalcenia01 03iko - numer eiektu

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTAI,CENIA

Po ukoficzeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku
praca socjalna zbsolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarz€
ksztalcenia
w zakresie

na uk
spolecznych

WIEDZA

K WOr
rozumie 2r6dla pracy socjalnej; zna terminologig uzywan4 w pracy socjalnej oraz
jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

s2A Wol

K W02
ma poglgbion4 i rozszerzon4 wiedzg o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk

spolecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powi4zaniach

z innymi dyscyplinami naukowymr
s2A WOl

K W03
zna istotg klasycznych oraz nowych podej66 w pracy socjalnej; ma poglgbionq

i uporz4dkowan4 wiedzg o strukturze i funkcjonowaniu pomocy spotecznej
S2A_
S2A

w0l
w06

K W04
ma poglgbionq i uporz4dkowan4 wiedzg na temat proces6w spolecznych oraz

mo2liwo5ci i ograniczeri rozwojowych czlowieka w Swietle teorii naukowych
s2A W05
S2A WO3

K W05
ma rczszerzon4 wiedzg o r62nych rodzajach struktur, wigzi spolecznych
iinsty,tucjach Zycia spolecznego oraz zachodz4cych migdzy nimi relacjach

s2A W03
s2A W04
s2A W08
s2A W09

K W06

ma poglgbion4 i uporz4dkowan4 wiedzg na temat problem6w spolecznych, ich

mechanizm6w, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwi4zywania; posiada

rozszerzon4 wiedzg z obszaru nauk spolecznych wyja6niaj4c4 funkcjonowanie
pracy socjalnej w Polsce

S2A WO8

K W07
ma poglgbion4 i uporzqdkowan4 wiedzg na temat metod i modeli pracy socjalnej
z jednostk4, grupq i spoleczno6ci4; posiada rozszerzon4 wiedzg dotycz4c4
struktury prowadzenia d iagnozy jednostek i grup

s2A_W06
s2A W07



K W08 zna i rozumie terminologig w{aSciwq dla poszczeg6lnych dyscyplin prawa
s2A W04
s2A W05
s2A W08

K W09
ma poglgbion4 wiedzg z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnieh
z innych nauk spolecznych

S2A WO5

s2A W07
s2A W08
s2A W09

K Wlo ma poglgbionq i uporz4dkowan4 wiedzg na temat stosunk6w prawnych
zatrudnienia i prawa socjalnego

s2A W03
s2A W04
s2A W05
s2A W07

K Wlt posiada rozszerzonq wiedzg o prawach i obowi4zkach pracownika socjalnego
zatrudnionego w instytucjach rz4dowych i pozarz4dowych s2A W0l

K WI2
zna metody i narzgdzia, w tym techniki po4,skiwania i przetwarzania danych
oraz nowoczesne technologie (lCT) stosowane w pracy socjalnej do opisu
i diagnozowania problem6w, instytucji istruktur w obszarze pomocy spolecznej

s2A W06

K Wt3
ma poglgbion4 i uporz4dkowanq wiedzg o dzialaniach edukacyjnych,
opiekuriczo - wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrgbie
pracy socjalnej generuj4cych zmiany struktur spolecznych

s2A W02
s2A W03
s2A W07

K Wl4 ma uporz4dkowan4 wiedzg na temat zasad i norm etycznych oraz efki
zawodowei s2A W07

K Wl5 zna rozszerzon+ terminologig z zakresu pracy socjalnej przynajmniej
w jednym jgzyku obcym s2A W02

UMTEJ4TNOSCT

K UOI

potrafi wykozystywad i integrowad wiedzg teorcIyczn4 z zakresu pracy socjalnej
oraz powi4zanych z niq dyscyplin m.in. socjologii, pedagogiki i prawa w celu
analizy zlo2ony ch problem6w edukacyj nych, wychowawczych, opieku riczych,
kufturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a tak2e diagnozowania
i projektowania dzialaii praktycznych

S2A UO2

K UO2

posiada poglgbione umiejgtnoSci obserwowania i interpretowania zjawisk
spolecznych prz't rtzyciu r62nych 2r6del oraz interpretowania ich z punktu
widzenia mechanizm6w rz4dz4cych zjawiskami spolecznymi; analizuje ich
powiqzania z r62nymi obszarami dzialan w pracy socjalnej

S2A UOI
S2A U()2

K UO3

potrafi prawidlowo interpretowa6 i wyja6nia6 znaczenia okre5lonych norm
prawych oraz wzajemne relacje pomigdzy tymi normami w ujgciu
interdyscyplinarnym

S2A UOI

K U()4

posiada poglgbion4 urniejgtno66 formulowania cel6w, planowania i oceny
skuteczno6ci swoich dzialari w pracy socjalnej; potrafi rozpoznawa6 sytuacje
zAgroZenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielai pomocy
w formie poradnictwa, kierowania do wla6ciwych, kompetentnych os6b
i instl,tucji

S2A UO6

S2A UO7

K UOs

potrafi sprawnie poslugiwad si9 ioceni6 przydatno6d typowych metod, procedur
i dobrych praktyk do realizacji zadah zwi4zanych z r62nymi sferami pracy
socjalnej

S2A_UO5
S2A UO7

K UO6

posiada rozwinigte umiejgtno6ci badawcze: rozr6i:nia orientacje
w metodologii badari spolecznych, fonnuluje problemy badawcze, dobiera
adekwatne metody, techniki i konstruuje narzqdzia badawcze, opracowuje,
prezentuje i interpretuje wyniki badari, wyci4ga wnioski oraz wskazuje kierunki
dalszych badai

S2A UO2

S2A UO3

S2A UO8

K UO7

potrafi sprawnie realizowa6 zzlo2enia pracy socjalnej we wsp6ldzialaniu
z jednostk4, rodzin4, grup4 i spolecznoSci4 lokalnq z wykorzystaniem
nowoczesnych technik pracy

S2A UO6

S2A UO7



K UO8
dostrzega zwiqzki migdzy zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami
kulturowymi i spolecznymi

S2A_
S2A_
S2A

u0l
u03
u08

K U()9

potrafi w spos6b klarowny, sp6jny i precyzyjny wypowiada6 sig w mowie
i na pi6mie na tematy dotycz4ce pracy socjalnej z uwzglgdnieniem r62nych ujg6
teoretycznyclr, korzystajqc zar6wno z dorobku pracy socjalnej, jak
i innych dyscyplin.

S2A-
S2A

u09
ut0

K UIO
potrafi sprawnie porozumiewa6 sig przy u2yciu r62nych kanal6w itechnik
komunikacyj nych, zar6wno ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak
i odbiorcami spoza grona specjalist6w

S2A UIO

K UIl
potrafi pracowai w zespole. Umie przyjmowat i wyznaczal zadania; ma
poglgbione umiejgtno5ci organizacyjne pozwalaj4ce na realizacjg cel6w
zw i4zany ch z projektowan iem i podej mowan iem dziala6 profesjona lnych

S2A UO5

K UI2
posiada poglgbion4 umiejgtnoS6 posfugiwania sig normami etycznymi
w podejmowanej aktywno(ci pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy
etyczne, przewiduje skutki konkretnych dzialai

S2A U()5

S2A U()6

ur3K
potrafi generowai oryginalne rozwi4zania zloZonych problem6w spolecznych
i prognozowa6 przebieg ich rozwi4zywania oraz przewidywa6 skutki
planowanych dzialari w okre6lonych obszarach praktycznych

S2A UO4

S2A UO7

K U14
potrafi wybra6 i zastosowa6 wla6ciwy dla danej dzialalnoSci spolecznej spos6b
postgpowania, potrafi dobierai drodki i metody pracy w celu efektywnego
wykonania pojawiajqcych si9 zadah zawodowych

S2A UO4

S2A UO7

K UI5

ma umiejgtnoSci leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie
problematyki pracy socjalnej dla jgzyka obcego zgodne z wymaganiami
okreSlonymi dla poziomu 82 Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia
Jgzykowego

S2A UI I

KOMPETENCJE SPOI,ECZNE

K KOI

jest Swiadomy poziomu swojej wiedzy i umiejgtnodci, odczuwa potrzebg
ci4glego doksztalcania sig zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny wlasnych kompetencji i doskonali umiejgtnoSci, wyznacza kierunki
wlasnego rozwoju i ksztalcenia

S2A KO6

K KO2

jest gotowy do podejmowania wyzwari zawodowych i osobistych, wykazuje
aktyrvnoS6, podejmuje trud i odznacza sip wltrwalosci4 w realizacji
indywidualnych i zespolowych dzialari profesjonalnych w zakresie pracy
socjalnej

S2A KOI
S2A KO4

K K()3

jest przekonany o koniecznoici i doniosloSci profesjonalnego podej5cia do
swoich obowi4zk6w; poszukuje optymalnych rozwi4zah i postgpuje zgodnie
z zasadami etyki

S2A KO4

K KO4
uto2samia sig z warto6ciami, celami i zadaniami realizowanymi w prakWce
pomocy spolecznej. odznacza sig rozwagq. dojrzalo6ci4 i zaangazowanLm
w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu dzialari pomocowych

S2A KO4

S2A K()5

K KO5

jest wraZliwy na problemy spoleczne, gotowy do komunikowania sig
i wsp6lpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie bgd4cymi specjalistami
w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach
i organizacjach realizuj4cych dzialania pomocowe

S2A KOz

K K()6

jest gotowy do nawi4zywania kontaktu z klientem oraz skutecznego
motywowania go do aktywnodci iuczenia sig samodzielnego rozwiqzlrwania
problem6w

S2A KO2

K KO7 potrafi wsp6lpracowad w grupie i przyjmowa6 w niej r62ne role S2A KO2


