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Obszar kształcenia/dziedzina nauki: nauki humanistyczne (H), nauki społeczne (S)/
pedagogika, socjologia
Kierunek: Wiedza o społeczeństwie
Forma kształcenia: studia podyplomowe
Efekty kształcenia dla kierunku studiów
Symbol

Odniesienie do efektów
kształcenia dla obszarów
nauk humanistycznych
i społecznych

WIEDZA
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_W01
K_W02

K_W03

K_W04

K_W05

K_W06

K_W07

K_W08

K_W09

- ma elementarną wiedzę o systemie nauk
społecznych i humanistycznych, ich
metodologii oraz wzajemnych relacjach
- zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka,
rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i
społeczne żródła oraz konteksty
- zna i rozumie rózne teorie komunikacji,
społeczno-kulturowe konteksty ich
powstawania oraz złożone procesy warunkujące
ich występowanie, zna ich powiązania ze
studiowaną specjalnością
- zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe
struktury społeczne, środowiska i instytucje
znaczące dla funkcjonowania współczesnego
społeczeństwa

H1P_W03
S1P_W01

- zna i rozumie różne koncepcje rozwoju
człowieka: od naturalistycznych-medycznych i
biologicznych po społeczno-kulturowe
- zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia i
funkcjonowania relacji społecznych

S1P_W05

S1P_W05

S1P_W05

S1P_W02
S1P_W03

S1P_W04

- ma wiedzę o tradycji i współczesnych
H1P_W02
przeobrażeniach systemów pedagogicznych,
zwłaszcza dotyczących studiowanej
specjalności
- ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej H1P_W07
działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności
- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i
S1P_W06
prowadzeniu badań diagnostycznych w
praktyce pedagogicznej, poszerzoną w
odniesieniu do studiowanej specjalności i
uwzględniającą aktualne potrzeby w tym
zakresie

K_W10

- wie, jak konstruować i kontrolować własne
ścieżki kariery zawodowej

S1P_W07

UMIEJĘTNOŚCI
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_U01
- na podstawie prowadzonej obserwacji potrafi
analizować środowiska społeczne
K_U02

K_U03

K_U04
K_U05

K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

- umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania
jednostek i grup społecznych; zdaje sobie
sprawę z podmiotowej roli człowieka w
różnych strukturach społecznych
- umie, na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować
motywy oraz sposoby zachowań osób uczących
się
- potrafi formułować i uzasadniać własne opinie
na temat zagadnień społecznych
- umie zaprojektować i przeprowadzić
wszystkie fazy procesu badawczegoformułować problemy, dokonać wyboru
metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z
badań, zwłaszcza związanych z wybranym
obszarem działalności praktycznej
- umie wskazać rolę różnych form aktywności
ludzkiej w procesie komunikacji społecznej

S1P_U01
S1P_U08
S1P_U01
S1P_U02
S1P_U03
S1P_U01
S1P_U02

S1P_U02
H1P_U10
S1P_U04

S1P_U01
S1P_U08

- umie korzystać z nowoczesnych technik
pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania
informacji niezbędnych do nauczania
przedmiotu Wiedza o społeczeństwie
- posiada umiejętność efektywnego
wykorzystania wiedzy, procedur i środków do
działań edukacyjnych

H1P_U09

- umie dobierać optymalne formy i metody
przekazywania uczniom treści nauczanego
przedmiotu

H1P_U09

H1P_U02
S1P_U01
S1P_U02
S1P_U06

K_U10

K_U11

K_U12

K_U13

- potrafi konstruować i prowadzić badania o
charakterze diagnostycznym dotyczące efektów
uczenia się uczniów
- umie budować relacje społeczne z innymi
uczestnikami procesów pedagogicznych,
studiów i badań, umie pełnić różne role w
sytuacji współpracy
- jest zdolny do samooceny własnych
możliwości i dokonań w obszarze praktyki
pedagogicznej, potrafi ją modyfikować i
korygować
Taki przekaz w procesie przekazywania
uczniom wiedzy o społeczeństwie

H1P_U05

S1P_U06

S1P_U03
S1P_U06

H1P_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Po ukończeniu studiów podyplomowych
absolwent:

K_K01

K_K02

K_K03

K_K04

- posiada samowiedzę dotyczącą własnego
profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń; jest gotów do pracy nad własnym
rozwojem
- potrafi hierarchizować własne cele,
optymalizować własną działalność
pedagogiczną
- ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny
wymiar własnych działań pedagogicznych, jest
zdolny do refleksji nad własna praktyką
- postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

H1P_K01
S1P_K01
H1P_K03
S1P_K02
H1P_K04
S1P_K04

K_K05

- jest zdolny do współpracy i współdziałania z
innymi specjalistami w celu optymalizacji
procesu nauczania przedmiotu Wiedza o
społeczeństwie

H1P_K04
S1P_K04
H1P_K02
H1P_K04
S1P_K02
S1P_K04

K_K06

- jest odpowiedzialny za siebie oraz swoje
działania pedagogiczne

H1P_K03
S1P_K05

