
 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

 

 

Wydział: Wydział Nauk Społecznych 

Kierunek studiów: Zarządzanie projektami społecznymi 

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji (100%) 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Poziom kwalifikacji: 6 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia 

na kierunku Zarządzanie projektami społecznymi 

absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK z 

uwzględnieniem 
efektów 

właściwych dla 
dyscypliny nauki o 

polityce i 
administracji 

WIEDZA 

K_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu charakter nauk 
społecznych i relacje między dyscyplinami nauk społecznych i 
humanistycznych. 

PS6_WG 

K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu elementarne kategorie i 
pojęcia socjologiczne, politologiczne, psychologiczne, filozoficzne, 

prawne oraz etyczne. 

PS6_WG 

K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy historyczne, 

ekonomiczne i społeczne i ich wpływ na naturę i dynamikę 
zjawisk społecznych. 

PS6_WG 

PS6_WK 

K_W04 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu różnego rodzaju struktury 
i instytucje społeczne (w tym kulturowe, polityczne, prawne i 
ekonomiczne) oraz relacje między nimi, przy uwzględnieniu ich 
wymiaru lokalnego, krajowego i międzynarodowego. 

PS6_WG 

K_W05 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu działania prowadzące do 
kształtowania oraz utrzymywania więzi i struktur społecznych. 

PS6_WG 

K_W06 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody, techniki i 
narzędzia badawcze wykorzystywane w projektowaniu i 

prowadzeniu badań społecznych. 

PS6_WG 

K_W07 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania 
sektora obywatelskiego i jego rolę w kształtowaniu kapitału ludzkiego i 
społecznego. 

PS6_WG 

K_W08 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie sektora 
publicznego, w tym funkcje i zadania instytucji publicznych. 

PS6_WG 

K_W09 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu problemy i kwestie społeczne 

oraz metody ich rozwiązywania przez sektor publiczny i obywatelski. 

PS6_WG 

K_W10 Zna i rozumie organizacyjne, instytucjonalne, ekonomiczne, prawne i 
etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności społecznej, politycznej 
i gospodarczej. 

PS6_WK 

K_W11 Zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia różnych form 
przedsiębiorczości oraz modele zarządzania różnorodnymi formami 
działań społecznych, politycznych i gospodarczych.  

PS6_WK 

K_W12 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady pracy metodą 
projektową przy prowadzeniu działalności społecznej, politycznej i 
gospodarczej. 

PS6_WG 
PS6_WK 

K_W13 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy i struktury 

komunikacyjne. 

PS6_WG 

K_W14 Zna i rozumie etyczne i moralne uwarunkowania korzystania z 
dorobku twórczego innych osób oraz podstawowe pojęcia i zasady 
prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej. 

PS6_WK 



UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi posługiwać się podstawową terminologią z zakresu nauk 
społecznych, właściwie wykorzystywać ją w pisaniu tekstów, dyskusjach 
i wystąpieniach publicznych. Potrafi zrozumiale komunikować się ze 
specjalistami oraz osobami spoza grona specjalistów. 

PS6_UK 

K_U02 Potrafi identyfikować, analizować i interpretować zjawiska 
społeczne oraz ich wzajemne oddziaływania, wykorzystując 
posiadaną wiedzę teoretyczną i samodzielnie pozyskane dane. 

PS6_UW 

K_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i 
zjawisk społecznych, uwzględniając ich aspekty kulturowe, polityczne, 

prawne i gospodarcze, w kontekście lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym. 

PS6_UW 

K_U04 Wykorzystując posiadaną wiedzę o metodach i technikach badań 
społecznych, potrafi prognozować charakter i przebieg procesów i 
zjawisk społecznych. 

PS6_UW 

K_U05 Wykorzystując posiadaną wiedzę, potrafi projektować rozwiązania 

problemów i kwestii społecznych, uwzględniając przy tym normy i 
reguły prawne oraz etyczne. 

PS6_UW 

K_U06 Potrafi wdrażać adekwatne i twórcze rozwiązania problemów i dylematów 
pojawiających się w pracy zawodowej, uwzględniając zarówno aspekty 

prawne, jak i etyczne. 

PS6_UW 

K_U07 Potrafi oceniać krytycznie proponowane sposoby rozwiązywania 
problemów i konfliktów społecznych oraz proponować własne 
rozstrzygnięcia argumentując na ich rzecz. 

PS6_UK 

K_U08 Potrafi samodzielnie organizować i planować pracę indywidualną 
oraz zespołową, rozdzielać role, motywować członków zespołu do 

działania, egzekwować odpowiedzialność i krytycznie oceniać 
rezultaty prac.  

PS6_UO 

K_U09 Potrafi samodzielnie lub w zespole (także o charakterze 
interdyscyplinarnym) przygotować koncepcję projektu dotyczącego 
rozwiązania określonego problemu społecznego oraz zaplanować jego 

realizację i ewaluację. 

PS6_UW 
PS6_UK 
PS6_UO 

K_U10 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, planować i realizować własne 
uczenie się przez całe życie przy wykorzystaniu źródeł drukowanych i 
elektronicznych. 

PS6_UU 

K_U11 Potrafi samodzielnie interpretować teksty z zakresu nauk społecznych i 

wykorzystać je w praktyce. 

PS6_UW 

K_U12 Potrafi publicznie występować i prezentować efekty swoich prac. PS6_UK 

K_U13 Potrafi być aktywnym uczestnikiem dyskusji przedstawiać i oceniać 
różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich. 

PS6_UK 

K_U14 Potrafi zaprezentować w prostej formie pisemnej (np. artykułu, 

raportu, eseju), analizę wybranego aspektu życia społecznego. 

PS6_UW 

PS6_UK 

K_U15 Potrafi realizować pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego. PS6_UW 

PS6_UU 

K_U16 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

PS6_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Jest gotów do krytycznej oceny swoich słabych i mocnych stron, 

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz korzystania z 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu. 

PS6_KK 

K_K02 Jest gotów do podejmowania świadomej i odpowiedzialnej aktywności 
zawodowej oraz społecznej jako funkcjonariusz publiczny, lider 
społeczny, wolontariusz, przedsiębiorca lub pracownik. 

PS6_KO 
PS6_KR 

K_K03 W trakcie pracy nad opracowywaniem, realizacją i ewaluacją 
powierzonych mu zadań (w tym projektów społecznych) jest gotów do  
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

PS6_KK 

K_K04 Jest gotów do inicjowania zespołowej i projektowej pracy na rzecz 
środowiska społecznego i interesu publicznego.  

PS6_KO 

K_K05 Jest gotów do stosowania twórczych metod pracy w grupie oraz 
przyjmowania odpowiednich ról w zespołach dla właściwej 

realizacji zadań. 

PS6_KO 



K_K06 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych i 
podejmowania wyzwań w celu identyfikacji rzeczywistych dylematów 

związanych z wykonywanym zawodem. Jest gotów do kierowania się 
w swoich działaniach zasadami etyki zawodowej, rzetelności i 
uczciwości oraz do dbałości o dorobek i tradycje zawodu. 

PS6_KR 

K_K07 Przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy jest gotów do aktywnego 
uczestnictwa w tworzeniu projektów społecznych, kreatywności w 
ich planowaniu, realizacji i ocenie. 

PS6_KK 
PS6_KO 

K_K08 Jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny, 
przedsiębiorczy, otwarty na nowe idee i pomysły. 

PS6_KO 
 

K_K09 Jest gotów do efektywnego organizowania własnej pracy oraz właściwego 
zarządzania czasem w celu profesjonalnego i odpowiedzialnego pełnienia 
ról zawodowych 

PS6_KR 

K_K10 Jest gotów do funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo 
środowisku oraz nawiązywania kontaktów w trakcie nauki, 

działalności społecznej i pracy zawodowej. 

PS6_KO 
PS6_KR 

 
Objaśnienie symboli:  
 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji  
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy  
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności  
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 

 

 

 


