
Uchwala nr 1543
Senatu Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 26"marca 2014" r.

amieniajqca Uchwalg nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie okreilenia efektdw ksztalcenia dla kierunkdw studifw

prowadaonych w Uniwersytecie w Bialymstoku,
w Takresie efekfiSw ksztalcenia dla kierunku pedagogika

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyhszym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p6in. zm.) Senat Uniwersytetu
w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje.

$1
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku wprowadza nastgpuj4c4 zmiang
w Zal4czniktt nr 12 do Uchwaly nr 1228 Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie okreilenia efekt1w ksztalcenia dla
kierunkiw studi6w prowadzonych w Uniwersytecie w Bialymstoku,
okreSlajqcym efekty ksztalcenia dla kierunku pedagogika, studia pierwszego
stopnia - profil og6lnoakademicki:

W kategorii ,,Wiedza", po wierszu K_W18 dodaje wiersz K_W19 w brzmieniu:

K Wl9 lma na temat zasad i norm slA w07

$2
l. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podpisania.
2. Ujednolicony tekst Zal4cznlka nr 12 do Uchwaty nr 1228 Senatu

Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie olveilenia
efeh6w lrsztalcenia dla kierunkiw studi6w prowadzonych w Uniwersytecie
w Bialymstoku, stanowi Zal4cznik do niniejszej Uchwaty.

natu lymsloku

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zalacznik ff 12

do Uchwaly nr 1228

Senatu Uniwers),tetu w Bialymstoku
z dnia 25 kwietnia 2012 roku
ujednolrcony Ie16t

ze zmianami wprowadzonymi
Uchwala nr 1543

Senatu Uniwers)'tetu w Bialymstoku
z dnia 26 marca 2014 roku

EFEKTY KSZTALCENIA

dla kierunku pedagogika

studia pierwszego stopnia - prolil 0g6lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w pedagogika naleZy do obszar6w ksztalcenia w zakesie nauk humanistycznych

i spolecznych. Przedmiot badah pedagogiki jest umiejscowiony zar6wno w obszarze idei (idealy,

normy, powinnosci), jak i praktyk spolecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu
i ksztalceniu l4czy dwie perspektywy: humanistyczn4, koncentruj4c4 si9 na istocie wychowania,

nauczania i uczenia sig oraz spoleczn4, dotycz4c4 Srodowisk wychowawczych, system6w

instl.tucji oSwiato*ych i opiekuriczych, ich funkcj i i znaczenia w rozwoju czlowieka.

Pedagogika zajmuje sig rozumieniem tego, jak ludzie rozwijaj4 sig, uczq w ci4gu calego Zycia

oraz kr:ytycznq analiz4 istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i spolecznych

konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy proces6w edukacyjnych, system6w i podejS6 oraz

ich kulturowych, spolecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekst6w.

ObiaSnienia oznaczeri:

K (przed podkre6lnikiem) - efekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkedlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
HIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studi6w
pierwszego stopnia
SIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia

ksztalcenia01 03iko - numer et-ektu

Symbol
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKT6W KSZTALCENIA

Po uko6czeniu studi6w pierwszego stopnia na kierunku
pedagogika absolwent:

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia

w zakresie nauk
humanistycznych

i spolecznych

WIEDZA

K Wol zna elementam4 terminologig u2ywan4 w pedagogice i rozumie 1e1

2r6dla oraz zastosowan ia w obrgbie pokrewnych dyscyplin naukowych
HIA w02
HIA W03

K W02
ma elementam4 wiedzg o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej
przedmiotowych i metodologicznych powi4zaniach z innymi

dyscyplinami naukowymi

HIA W05
HIA w03

K W03
ma uporzqdkowan4 wiedzg na temat wychowania i ksaalcenia, jego

fitozoficznych, spoleczno-kulturowych, historycznych, biologicznych,
psychologicznych i medycznych podstaw

HtA W05

\r



K W04
zna wybrane koncepcje czlowieka: filozoficzne, psychologiczne
i spoleczne stanowi4ce teoretyczne podstawy dzialalnoSci pedagogicznej

HIA W05
slA w05

K W05
ma podstawow4 wiedzg na temat rozwoju czlowieka w cyklu 2ycia
zar6wno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
soolecznvm

HIA W04
slA w05

K W06
ma podstawow4 wiedzg o rodzajach wigzi spolecznych i o rz4dz4cych
nimi nrawidlowo5ciach

slA w04

K W07
ma elementarnq wiedzg o r62nych rodzajach struktur spolecznych
i instfucjach 2ycia spolecznego oraz zachodzqcych migdzy nimi
relaciach

SIA
SIA

_w02
w03

K W08
ma elementam4 wiedzg dotycz4c4 proces6w komunikowanta
interpersonalnego i spolecznego, ich prawidlowo5ci i zakl6cefi

slA w05
slA w09

K W09
zna podstawowe teorie dotyczqce wychowania, uczenia sig inauczania,
rozumie r62norodne uwarunkowania tvch oroces6w

HIA W04

K Wlo
ma podstawow4, uporzqdkowan4 wiedzg o r62nych Srodowiskach
wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodz4cych

stA w03
stA w08
srA w02

K Wtl zna najwa2niejsze tradycyjne i wsp6lczesne nurty i systemy
pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowanta

HlA W06

K Wl2

ma elementarn4 wiedzg o projektowaniu i prowadzeniu badari
w pedagogice, a w szczeg6lno5ci o problemach badawczych, metodach,
technikach i narzjdziach badawczych; zna podstawowe tradycje
paradygmatyczne badari spolecznych, z kt6rych wywodz4 sig
poszcze96lne metody

slA w06

K Wt3
ma elementarn4, uporz4dkowan4 wiedzg na temat 16znych subdyscyplin
pedagogiki, obejmuj4c4 terminologig, teorig i metodykg

HIA W04

K Wl4

ma podstawow4 wiedzg o strukturze i funkcjach systemu edukacji;
celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu r62nych
instytucji edukacyjnych, wychowawcrych, opiekunczych,
terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

stA w09

K Wt5 ma podstawow4 wiedzg o uczestnikach dzialalnoSci edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuhczej, kulturalnej i pomocowej

stA w04

K Wl6
ma elementarn4 wiedzg o metodyce wykonywania typowych zadari,

normach, procedurach stosowanych w r62nych obszarach dzialalno6ci
pedagogicznej

HIA W04

K Wl7
ma elementarn4 wiedzg o bezpieczeristwie i higienie pracy
w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuriczych,
kulturalnych i pomocowych

K Wl8 ma elementarnq wiedzg na temat projektowania ScieZki wlasnego
rozwoJ u

K Wl9 ma uporz4dkowan4 wiedzg na temat zasad i norm etycznych slA w07

UMTEJ4TNOSCT

K UOI
potrafi dokona6 obserwacj i i interpretacji zjawisk spolecznych; analizuje
ich powi4zania z r6iLnytni obszarami dzialalnoSci pedagogicznej

SIA
SiA

_u0l
u08

K UO2

potrafi wykorzystywa6 podstawow4 wiedzg teoretyczn4 z zakresu
pedagogiki oraz powi4zanych z ni4 dyscyplin w celu analizowanta
i interpretowania problem6w edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuricrych, kulturalnych i pomocowych a takze motyw6w i wzor6w
ludzkich zachowari

SIA UO2

SlA UOI
SIA UO6

HIA UO4

.'l



K UO3

potrafi poslugiwa6 sig podstawouymi ujgciami teoretycznymi w celu

analizowania motyw6w i wzor6w ludzkich zachowari, diagnozowania
i prognozowania sytuacj i
praktycznych w odniesieniu
pedagogicznej

ofaz
oo

analizowania strategii dzialah
r62nych kontekst6w dzialalno6ci

HIA UO4

HIA UO6

SIA UO3

SIA UO8

K UO4

potrafi samodzielnie zdobywa6 wiedzg i rozwijad swoje profesjonalne

umiejgtno5ci, korrystaj4c z r62nych 2r6del (w jgryku rodzimym
i obcym) i nowoczesnych technologii (lCT)

HIA UOI
HIA UO3

HIA UIO

K UO5

posiada elementarne umiejgtno6ci badawcze pozwalaj4ce na

analizowanie prryklad6w badah oraz konstruowanie i prowadzenie
prostych badari pedagogicznych; potrafi sformulowa6 wnioski,
opracowad i zaprezentowat wyniki (z wykorrystaniem ICT) oraz

wskazywa6 kierunki dalszych bada

HIA UO2

H IA UO4

SIA UOI
SIA UO2

K UO6

potrafi w spos6b precyzyjny i sp6jny wypowiada6 sig w mowte t na

pi6mie, na tematy dotycz4ce wybranych zagadnieri pedagogicznych

z wykorzystaniem r62nych ujg6 teoretycznych, korzystajqc zar6wno

z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

HIA UOI
HIA UO6

HIA U]I
HIA U12

K UO7

ma rozwinigte umiejgtno6ci w zakresie komunikacji interpersonalnej,
potrafi uiwa6 jgzyka specjalistycznego i porozumiewa6 sig w spos6b

precyzyjny i sp6jny przy uLycirt r62nych kanal6w i technik
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak
i z odbiorcami spoza grona specjalist6w

HIA UO7

K UO8

posiada umiejgtnoS6 prezentowania wlasnych pomysl6w, wqtpliwoSci
i sugestii, popierajqc je argumentacj4 w kontek6cie wybranych
perspektyw teoretycznych, pogl4d6w r62nych autor6w

HIA UO6

K UO9

potrafi oceni6 przydatnosd typowych metod, procedur i dobrych praktyk

do realizacji zadah rwi1zanych z r62nymi sferami dzialalnodci
pedagogicznej

SIA UO6

SIA UO7

K UIO

potrafi poslugiwa6 sig podstawowymi ujgciami teoretycznymi w celu

analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii dzialari

pedagogicznych; potrafi generowa6 rozwi4zania konkretnych
problem6w pedagogicznych i prognozowa6 przebieg ich rozwiqzywania
oraz przewidywa6 skutki planowanych dzialah

SIA UO4

K UlI

potrafi animowai prace nad rozwojem uczestnik6w procesow

pedagogicznych oraz wspiera6 ich samodzielno66 w zdobywaniu
wiedry, a takze inspirowa6 do dzialah na rzncz uczenia sig przez cale

zycrc

SIA u06

K UIz
potrafi poslugiwa6 sig zasadami i normami etycznymi w podejmowanej

dzialalno6ci, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki
konkretnych dzialari pedagogicznych

SIA UO5

SIA UO6

K UI3

potrafi pracowa6 w zespole pelniqc r62ne role; umie przyjmowa6
i wyznaczat, zadania, ma elementarne umiejgtno6ci organizacyjne
pozwafaj4ce na realizacjg cel6w zwi4zanych z projektowaniem
i podejmowaniem dziatari profesjonalnych

HIA u05

K U14
potrafi dokonad analizy wlasnych dzialah i wskazat ewentualne obszary

wymagaj4ce modyfikacji w prryszlym dzialaniu
SIA UO6

KOMPETENCJE SPOI-ECZNE

K KOI

ma Swiadomo66 poziomu swojej wiedzy i umiejgtno6ci, rozumre
potrzebg ciqglego doksztalcania si9 zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny wlasnych kompetencji i doskonali umiejgtnoSci,

wyznacza kierunki wlasnego rozwoju i ksdalcenia

HIA KOI
H IA KO4

SlA KO2

K KO2
docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju
prawidlor+ych wigzi w Srodowiskach spolecznych i odnosi zdobyt4

wiedzg do projektowania dzialai zawodowych



.j/

K KO3

ma przekonanie o sensie, waftoSci i pohzebie podejmowania dzialari
pedagogicznych w :Srodowisku spolecznym; jest gotowy do
podejmowania wyzwai zawodowych; wykazuje akry'wn056, podejmuje
trud i odznacza sig wytrwaloSci4 w realizacji indywidualnych
i zespolowych dzialaft profesjonalnych w zakresie pedagogiki

SIA KO7

K KO4
ma przekonanie o wadze zachowania si9 w spos6b profesjonalny,
refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej

SIA
SIA
HIA

K04
K06
K04

K KO5

dostrzega i formuluje problemy moralne i dylematy etyczne zwiqzane
z wlasn4 i cudzq prac4, poszukuje optymalnych rozwi4zah, postgpuje
zgodnie z zasadami etyki

HlA
SIA

_K04
K04

K KO6 jest Swiadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
SIA KO4

HIA KO4

K KO7

jest prrygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach
i instytucjach realizu.j4cych dzialania pedagogiczne i zdolny do
porozumiewania sig z osobami bgd4cymi i nie bgdqcymi specjalistami
w danej dziedzinie

SIA KO2

HIA KO2

K KO8
odpowiedzialnie prrygotowuje sig do swojej pracy, projektuje
i wykonuje dzialania pedagogiczne

_K03
K05

SIA
SIA


