Nazwa kierunku studiów: PEDAGOGIKA
Poziom kształcenia: studia II stopnia
profil kształcenia: ogólnoakademicki
NAUKI HUMANISTYCZNE
Symbol
Efekt kształcenia dla kierunku
Odniesienie efektów kształcenia
Symbol
kierunkowy
dla obszaru
obszaru
WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

zna terminologię używaną w
pedagogice oraz jej zastosowanie w
dyscyplinach
pokrewnych
na
poziomie rozszerzonym
zna terminologię używaną w
pedagogice oraz jej zastosowanie w
dyscyplinach
pokrewnych
na
poziomie rozszerzonym
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę
o źródłach i miejscu pedagogiki w
systemie
nauk
oraz
o
jej
przedmiotowych i metodologicznych
powiązaniach z innymi dyscyplinami
nauk

ma pogłębioną wiedzę o specyfice
przedmiotowej i metodologicznej nauk
humanistycznych, którą jest w stanie
rozwijać i twórczo stosować w
działalności profesjonalnej
zna
terminologię
nauk
humanistycznych na poziomie rozszerzonym

H2A_W01

ma
uporządkowaną,
pogłębioną
wiedzę, obejmującą terminologię,
teorie i metodologię z zakresu dziedzin
nauki
i
dyscyplin
naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów

H2A_W03

ma
uporządkowaną,
pogłębioną,
prowadzącą
do
specjalizacji,
szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin
nauki
i
dyscyplin
naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów

H2A_W04

H2A_W02

ma pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę
na
temat
specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej
pedagogiki (zna główne szkoły,
orientacje badawcze, strategie i
metody badań stosowanych w
naukach
społecznych
i
humanistycznych;
zna
mapę
stanowisk
i
podejść
metodologicznych; rozumie postulat
wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice)

K_W04

ma uporządkowaną wiedzę na temat
teorii wychowania, uczenia się i
nauczania oraz innych procesów
edukacyjnych
ma uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę na temat subdyscyplin i
specjalizacji pedagogiki, obejmującą
terminologię, teorię i metodykę
ma pogłębioną wiedzę na temat
rozwoju człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym,
jak
i
psychologicznym
oraz
społecznym

K_W05

K_W06

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę
o źródłach i miejscu pedagogiki w
systemie
nauk
oraz
o
jej
przedmiotowych i metodologicznych
powiązaniach z innymi dyscyplinami
nauk
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę
na
temat
biologicznych,
psychologicznych,
społecznych,
filozoficznych podstaw kształcenia i
wychowania;
rozumie
istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii, normy i
patologii
ma uporządkowaną wiedzę na temat
teorii wychowania, uczenia się i
nauczania oraz innych procesów
edukacyjnych

K_W07

K_W08

K_W09

K_W10

ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów z innymi dziedzinami nauki i
dyscyplinami naukowymi obszaru albo
obszarów,
z
których
został
wyodrębniony studiowany kierunek
studiów, pozwalającą na integrowanie
perspektyw właściwych dla kilku
dyscyplin naukowych

H2A_W05

ma
szczegółową
wiedzę
o
współczesnych dokonaniach, ośrodkach
i szkołach badawczych obejmującą
wybrane obszary dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów
zna i rozumie zaawansowane metody
analizy, interpretacji, wartościowania i
problematyzowania różnych wytworów
kultury właściwe dla wybranych
tradycji, teorii lub szkół badawczych w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych,
właściwych
dla
studiowanego kierunku studiów
zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej
ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej
naturze języka i historycznej zmienności
jego znaczeń
ma podstawową wiedzę o instytucjach
kultury i orientację we współczesnym
życiu kulturalnym

H2A_W06

H2A_W07

H2A_W08

H2A_W09

H2A_W10

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

posiada pogłębione umiejętności
obserwowania,
wyszukiwania
i
przetwarzania informacji na temat
zjawisk
społecznych
rozmaitej
natury, przy użyciu różnych źródeł
oraz interpretowania ich z punktu
widzenia problemów edukacyjnych
potrafi wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych,
pomocowych
i
terapeutycznych,
a
także
diagnozowania
i
projektowania

potrafi
wyszukiwać,
analizować,
oceniać, selekcjonować i integrować
informację z wykorzystaniem różnych
źródeł oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy

H2A_U01

K_U02

K_U03

działań praktycznych
posiada rozwinięte umiejętności
badawcze: rozróżnia orientacje w
metodologii badań pedagogicznych,
formułuje
problemy
badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki
i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje,
prezentuje
i
interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych
badań,
w
obrębie
wybranej
subdyscypliny pedagogiki
potrafi sprawnie posługiwać się
wybranymi ujęciami teoretycznymi w
celu analizowania podejmowanych
działań praktycznych
posiada rozwinięte umiejętności
badawcze: rozróżnia orientacje w
metodologii badań pedagogicznych,
formułuje
problemy
badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki
i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje,
prezentuje
i
interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych
badań,
w
obrębie
wybranej
subdyscypliny pedagogiki

K_U04

K_U05

potrafi pracować w zespole; umie
wyznaczać oraz przyjmować wspólne
cele działania; potrafi przyjąć rolę
lidera w zespole

K_U06

potrafi w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie
i na piśmie, posiada umiejętność
konstruowania
rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na
tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych
ujęć
teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych
posiada pogłębione umiejętności
prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich
rozbudowaną
argumentacją
w

posiada
pogłębione
umiejętności
badawcze, obejmujące analizę prac
innych autorów, syntezę różnych idei i
poglądów,
dobór
metod
i
konstruowanie narzędzi badawczych,
opracowanie i prezentację wyników,
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych,
właściwych
dla
studiowanego kierunku studiów

H2A_U02

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i
poszerzać umiejętności badawcze oraz
podejmować autonomiczne działania
zmierzające do rozwijania zdolności i
kierowania własną karierą zawodową

H2A_U03

posiada umiejętność integrowania
wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie
nauk
humanistycznych oraz
jej
zastosowania
w
nietypowych
sytuacjach profesjonalnych
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację różnych rodzajów
wytworów kultury właściwych dla
studiowanej dyscypliny w zakresie nauk
humanistycznych, stosując oryginalne
podejścia,
uwzględniające
nowe
osiągnięcia humanistyki, w celu
określenia ich znaczeń, oddziaływania
społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym
posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem
własnych poglądów oraz poglądów
innych
autorów,
formułowania
wniosków
oraz
tworzenia
syntetycznych podsumowań

H2A_U04

H2A_U05

H2A_U06

kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi
K_U07

K_U08

potrafi sprawnie porozumiewać się
przy użyciu różnych kanałów i
technik
komunikacyjnych
ze
specjalistami w zakresie pedagogiki,
jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów,
korzystając
z
nowoczesnych
rozwiązań
technologicznych

K_U09

K_U10

K_U11

potrafi w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie
i na piśmie, posiada umiejętność
konstruowania
rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na
tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych
ujęć
teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych

posiada umiejętność formułowania
opinii krytycznych o wytworach kultury
na podstawie wiedzy naukowej i
doświadczenia
oraz
umiejętność
prezentacji opracowań krytycznych w
różnych formach i w różnych mediach
potrafi
porozumiewać
się
z
wykorzystaniem różnych kanałów i
technik
komunikacyjnych
ze
specjalistami w zakresie dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych dla
studiowanego kierunku studiów oraz
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
pokrewnych oraz niespecjalistami, w
języku polskim i języku obcym, a także
popularyzować wiedzę o humanistyce
oraz wytworach kultury i jej
instytucjach
posiada
pogłębioną
umiejętność
przygotowania różnych prac pisemnych
w języku polskim i języku obcym
uznawanym za podstawowy dla
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów
posiada
pogłębioną
umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych, w
języku polskim i języku obcym, w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych,
właściwych
dla
studiowanego kierunku studiów lub w
obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi
dla
poziomu
B2+
Europejskiego
Systemu
Opisu
Kształcenia Językowego

H2A_U07

H2A_U08

H2A_U09

H2A_U10

H2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

ma pogłębioną świadomość poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
docenia
znaczenie
nauk
pedagogicznych
dla
rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi w
środowiskach
społecznych,
ma

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób

H2A_K01

K_K02

pozytywne
nastawienie
do
nabywania
wiedzy
z
zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i
budowania
warsztatu
pracy
pedagoga
jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazuje aktywność, podejmuje trud
i odznacza się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych
w zakresie pedagogiki; angażuje się
we współpracę

potrafi współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując w niej różne role

H2A_K02

potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem
zawodu

H2A_K03

aktywnie uczestniczy w działaniach na
rzecz
zachowania
dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy

H2A_K05

systematycznie uczestniczy w życiu
kulturalnym, interesuje się aktualnymi
wydarzeniami
kulturalnymi,
nowatorskimi
formami
wyrazu
artystycznego, nowymi zjawiskami w
sztuce

H2A_K06

jest
wrażliwy
na
problemy
edukacyjne,
gotowy
do
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
K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

jest przekonany o konieczności i
doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad
etyki zawodowej; dostrzega i
formułuje problemy moralne i
dylematy etyczne związane z własną i
cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych
działań
pedagogicznych
ma świadomość odpowiedzialności
za
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i
świata

H2A_K04

Symbol
kierunkowy

NAUKI SPOŁECZNE
Efekt kształcenia dla kierunku
Odniesienie efektów kształcenia
dla obszaru

Symbol
obszaru

WIEDZA
K_W01

K_W02

K_W03

ma pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę o różnych środowiskach
wychowawczych, ich specyfice i
procesach w nich zachodzących
ma rozszerzoną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i
instytucjach życia społecznego oraz
zachodzących między nimi relacjach
istotnych
z
punktu
widzenia
procesów edukacyjnych
ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji
i
funkcjonowaniu
instytucji
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych,
pomocowych
i
terapeutycznych,
pogłębioną
w
wybranych zakresach
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych
ma rozszerzoną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i
instytucjach życia społecznego oraz
zachodzących między nimi relacjach
istotnych
z
punktu
widzenia
procesów edukacyjnych

ma rozszerzoną wiedzę o charakterze
nauk społecznych, ich miejscu w
systemie nauk i relacjach do innych
nauk
ma rozszerzoną wiedzę o różnych
rodzajach
struktur
i
instytucji
społecznych oraz pogłębioną w
odniesieniu do wybranych struktur i
instytucji społecznych

S2A_W01

ma pogłębioną wiedzę o relacjach
między strukturami i instytucjami
społecznymi
w
odniesieniu
do
wybranych
struktur
i
instytucji
społecznych
i
kategorii
więzi
społecznych lub wybranych kręgów
kulturowych

S2A_W03

ma wiedzę o różnych rodzajach więzi
społecznych i występujących między
nimi prawidłowościach oraz wiedzę
pogłębioną
w
odniesieniu
do
wybranych kategorii więzi społecznych

S2A_W04

S2A_W02

ma uporządkowaną wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów edukacyjnych

K_W04

ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji
i
funkcjonowaniu
instytucji
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych,
pomocowych
i
terapeutycznych,
pogłębioną
w
wybranych zakresach
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych
ma uporządkowaną wiedzę o
uczestnikach
działalności
edukacyjnej,
wychowawczej,
opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej
i terapeutycznej, pogłębioną w
wybranych zakresach

K_W05

K_W06

K_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat
rozwoju człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym,
jak
i
psychologicznym
oraz
społecznym
ma uporządkowaną wiedzę o
kulturowych
uwarunkowaniach
procesów edukacyjnych
ma pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę
na
temat
specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej
pedagogiki (zna główne szkoły,
orientacje badawcze, strategie i
metody badań stosowanych w
naukach
społecznych
i
humanistycznych;
zna
mapę
stanowisk
i
podejść
metodologicznych; rozumie postulat
wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice)
ma rozszerzoną wiedzę o różnych
rodzajach struktur społecznych i
instytucjach życia społecznego oraz
zachodzących między nimi relacjach
istotnych
z
punktu
widzenia
procesów edukacyjnych
ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji
i
funkcjonowaniu
instytucji
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych,
pomocowych
i
terapeutycznych,
pogłębioną
w
wybranych zakresach

K_W08

K_W09

ma uporządkowaną wiedzę na temat
zasad i norm etycznych oraz etyki
zawodowej
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych
ma pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę o różnych środowiskach
wychowawczych, ich specyfice i
procesach w nich zachodzących
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych

ma rozszerzoną wiedzę o człowieku
jako twórcy kultury, pogłębioną w
odniesieniu do wybranych obszarów
aktywności człowieka

S2A_W05

zna w sposób pogłębiony wybrane
metody i narzędzia opisu, w tym
techniki pozyskiwania danych oraz
modelowania struktur społecznych i
procesów w nich zachodzących, a także
identyfikowania
rządzących
nimi
prawidłowości

S2A_W06

ma pogłębioną wiedzę na temat
wybranych systemów norm i reguł
(prawnych,
organizacyjnych,
zawodowych, moralnych, etycznych)
organizujących struktury i instytucje
społeczne
i
rządzących
nimi
prawidłowościach oraz o ich źródłach,
naturze, zmianach i sposobach
działania

S2A_W07

ma pogłębioną wiedzę o procesach
zmian wybranych struktur, instytucji i
więzi społecznych oraz zna rządzące
tymi zmianami prawidłowości

S2A_W08

ma pogłębioną wiedzę o poglądach na
temat wybranych struktur i instytucji
społecznych lub wybranych kategorii
więzi społecznych i o ich historycznej
ewolucji

S2A_W09

zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności

S2A_W10

ma uporządkowaną wiedzę o
strukturze i funkcjach systemu
edukacji, zna wybrane systemy
edukacyjne innych krajów
K_W10

przemysłowej i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej
zna ogólne zasady tworzenia i
rozwoju
form
indywidualnej
przedsiębiorczości, wykorzystującej
wiedzę z zakresu dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych, właściwych
dla studiowanego kierunku studiów

K_W11

S2A_W11

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

K_U02

posiada pogłębione umiejętności
obserwowania,
wyszukiwania
i
przetwarzania informacji na temat
zjawisk
społecznych
rozmaitej
natury, przy użyciu różnych źródeł
oraz interpretowania ich z punktu
widzenia problemów edukacyjnych
ma
pogłębione
umiejętności
obserwowania,
diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji
edukacyjnych
oraz
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań
potrafi wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych,
pomocowych
i
terapeutycznych,
a
także
diagnozowania
i
projektowania
działań praktycznych

potrafi prawidłowo interpretować i
wyjaśniać zjawiska społeczne oraz
wzajemne relacje między zjawiskami
społecznymi

S2A_U01

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną
do opisu i analizowania przyczyn i
przebiegu
procesów
i
zjawisk
społecznych oraz potrafi formułować
własne opinie i dobierać krytycznie
dane i metody analiz

S2A_U02

potrafi właściwie analizować przyczyny
i przebieg procesów i zjawisk
społecznych, formułować własne opinie

S2A_U03

posiada pogłębione umiejętności
prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich
rozbudowaną
argumentacją
w
kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi

K_U03

posiada rozwinięte umiejętności
badawcze: rozróżnia orientacje w
metodologii badań pedagogicznych,
formułuje
problemy
badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki
i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje,
prezentuje
i
interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych
badań,
w
obrębie
wybranej
subdyscypliny pedagogiki
posiada pogłębione umiejętności
prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich

rozbudowaną
argumentacją
w
kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi

na ten temat oraz stawiać proste
hipotezy badawcze i je weryfikować

posiada rozwinięte umiejętności
badawcze: rozróżnia orientacje w
metodologii badań pedagogicznych,
formułuje
problemy
badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki
i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje,
prezentuje
i
interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych
badań,
w
obrębie
wybranej
subdyscypliny pedagogiki

K_U04

K_U05

ma
pogłębione
umiejętności
obserwowania,
diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji
edukacyjnych
oraz
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań
potrafi
generować
oryginalne
rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych
i
prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych
działań w określonych obszarach
praktycznych
potrafi wybrać i zastosować właściwy
dla danej działalności pedagogicznej
sposób
postępowania,
potrafi
dobierać środki i metody pracy w
celu
efektywnego
wykonania
pojawiających się zadań zawodowych
posiada pogłębione umiejętności
prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierania ich
rozbudowaną
argumentacją
w
kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi

K_U06

potrafi sprawnie posługiwać się
wybranymi ujęciami teoretycznymi w
celu analizowania podejmowanych
działań praktycznych

K_U07

potrafi
generować
oryginalne
rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych
i
prognozować
przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych
działań w określonych obszarach
praktycznych

potrafi prognozować i modelować
złożone procesy społeczne obejmujące
zjawiska z różnych obszarów życia
społecznego
z
wykorzystaniem
zaawansowanych metod i narzędzi w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

S2A_U04

sprawnie posługuje się systemami
normatywnymi, normami i regułami
(prawnymi, zawodowymi, etycznymi)
albo potrafi posługiwać się nimi w celu
rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w
odniesieniu do wybranej kategorii więzi
społecznych lub wybranego rodzaju
norm
posiada umiejętność wykorzystania
zdobytej wiedzy w różnych zakresach i
formach, rozszerzoną o krytyczną
analizę skuteczności i przydatności
stosowanej wiedzy
posiada umiejętność samodzielnego
proponowania rozwiązań konkretnego
problemu i przeprowadzenia procedury
podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie

S2A_U05

S2A_U06

S2A_U07

K_U08

K_U09

K_U10

potrafi wybrać i zastosować właściwy
dla danej działalności pedagogicznej
sposób
postępowania,
potrafi
dobierać środki i metody pracy w
celu
efektywnego
wykonania
pojawiających się zadań zawodowych
posiada rozwinięte umiejętności
badawcze: rozróżnia orientacje w
metodologii badań pedagogicznych,
formułuje
problemy
badawcze,
dobiera adekwatne metody, techniki
i konstruuje narzędzia badawcze;
opracowuje,
prezentuje
i
interpretuje wyniki badań, wyciąga
wnioski, wskazuje kierunki dalszych
badań,
w
obrębie
wybranej
subdyscypliny pedagogiki
potrafi w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie
i na piśmie, posiada umiejętność
konstruowania
rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na
tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych
ujęć
teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych
potrafi w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie
i na piśmie, posiada umiejętność
konstruowania
rozbudowanych
ustnych i pisemnych uzasadnień na
tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych
ujęć
teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych

K_U11

posiada umiejętność rozumienia i
analizowania zjawisk społecznych,
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej
teoretycznie oceny tych zjawisk w
wybranych obszarach, z zastosowaniem
metody badawczej

S2A_U08

posiada
pogłębioną
umiejętność
przygotowania różnych prac pisemnych
w języku polskim i języku obcym,
uznawanym za podstawowy dla
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów lub w obszarze leżącym na
pograniczu
różnych
dyscyplin
naukowych

S2A_U09

posiada
pogłębioną
umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych, w
języku polskim i języku obcym, w
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin
naukowych,
właściwych
dla
studiowanego kierunku studiów lub w
obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych

S2A_U10

ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
właściwych dla studiowanego kierunku
studiów, zgodne z wymaganiami
określonymi
dla
poziomu
B2+
Europejskiego
Systemu
Opisu
Kształcenia Językowego

S2A_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

K_K02

jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazuje aktywność, podejmuje trud
i odznacza się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych
w zakresie pedagogiki; angażuje się
we współpracę
jest
wrażliwy
na
problemy
edukacyjne,
gotowy
do

rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie, potrafi inspirować i organizować
proces uczenia się innych osób

S2A_K01

potrafi współdziałać i pracować w
grupie, przyjmując w niej różne role

S2A_K02

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
K_K03

K_K04

jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazuje aktywność, podejmuje trud
i odznacza się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych
w zakresie pedagogiki; angażuje się
we współpracę

potrafi odpowiednio określić priorytety
służące realizacji określonego przez
siebie lub innych zadania
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy związane z wykonywaniem
zawodu

S2A_K03

umie uczestniczyć w przygotowaniu
projektów społecznych i potrafi
przewidywać wielokierunkowe skutki
społeczne swojej działalności

S2A_K05

S2A_K04

utożsamia się z wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w praktyce
pedagogicznej,
odznacza
się
rozwagą,
dojrzałością
i
zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań
pedagogicznych
jest przekonany o konieczności i
doniosłości zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad
etyki zawodowej; dostrzega i
formułuje problemy moralne i
dylematy etyczne związane z własną i
cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych
działań
pedagogicznych

K_K05

ma świadomość odpowiedzialności
za
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i
świata
utożsamia się z wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w praktyce
pedagogicznej,
odznacza
się
rozwagą,
dojrzałością
i
zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań
pedagogicznych
odznacza się odpowiedzialnością za
własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać,
wyraża taką postawę w środowisku
specjalistów i pośrednio modeluje to
podejście wśród innych

K_K06

K_K07

ma pogłębioną świadomość poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego
odznacza się odpowiedzialnością za
własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać,
wyraża taką postawę w środowisku
specjalistów i pośrednio modeluje to
podejście wśród innych

potrafi samodzielnie i krytycznie
uzupełniać wiedzę i umiejętności,
rozszerzone
o
wymiar
interdyscyplinarny
potrafi myśleć i działać w sposób
przedsiębiorczy

S2A_K06

S2A_K07

gdzie:
1. Symbol kierunkowy zawiera:
- literę K – dla wyróżnienia że chodzi o efekty dla kierunku,
- znak_ (podkreślnik)
- jedna z liter W, U, lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne),
2.Symbol obszaru określony na podstawie Rozporządzenia MNiSW w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego.

