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PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW  
PEDAGOGIKA 

STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 
 

 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 
 

Kierunek studiów pedagogika należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno  

w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako dyscyplina 

naukowa zajmuje się faktem społeczno-kulturowym, jakim jest wychowanie, uczenie się, 

samorozwój, a także opisem procesów związanych z wprowadzaniem człowieka w kulturę i życie 

społeczne oraz prowadzeniem badań nad edukacją i stymulowaniem zachodzących w niej zmian. 

Jako kierunek studiów korzysta również z dorobku innych (oprócz pedagogiki) dyscyplin 

naukowych, takich jak: historia, psychologia, socjologia i filozofia. Ma on zwłaszcza ścisły 

związek z etyką (problematyka norm) i aksjologią (problematyka wartości). 

Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu koncentruje się na istocie wychowania, 

nauczania i uczenia się, dotyczy środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych  

i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem 

tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz krytyczną analizą istoty wiedzy  

i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Obejmuje analizy 

procesów, systemów i podejść edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych i historycznych 

kontekstów. Pedagogika jako dyscyplina naukowa nawiązuje do tradycji badań humanistycznych, 

dotyczących kulturowego osadzenia rozwoju człowieka. Jej humanistyczny fundament jest 

osadzony w założeniach czerpanych z filozofii oraz antropologii filozoficznej i kulturowej. 
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Objaśnienie oznaczeń w symbolach:  
 
P (przed podkreślnikiem) - podstawowe efekty kształcenia 

P6U – uniwersalne charakterystyki poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 
P6S - charakterystyka drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 6 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy  

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności  

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

WG - kategoria opisowa wiedzy – głębia i zakres 

WK - kategoria opisowa wiedzy – kontekst 

UW - kategoria opisowa umiejętności – wykorzystanie wiedzy 

UK - kategoria opisowa umiejętności – komunikowanie się 

UO - kategoria opisowa umiejętności – organizacja pracy 

UU - kategoria opisowa umiejętności – uczenie się 
KK - kategoria opisowa kompetencji społecznych – ocena / krytyczne podejście 

KO - kategoria opisowa kompetencji społecznych – odpowiedzialność 

KR - kategoria opisowa kompetencji społecznych – rola zawodowa 

SP (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych, profil praktyczny  

HP (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia w obszarze nauk humanistycznych, profil 

praktyczny  

01; 02… – numeracja w rubryce „Symbol” nadawana odnośnie kolejności efektów podstawowych, 

kierunkowych, specjalnościowych 

01; 02… – numeracja w rubryce „Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia w zakresie 

ogólnym oraz dla poszczególnych obszarów kształcenia” nadawana odnośnie kolejności 

charakterystyk obszarowych zgodnie z „Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz. 1594)”. 

 

nazwa kierunku studiów: Pedagogika 
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
profil kształcenia: profil praktyczny 
forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne 

Symbol PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
charakterystyk 

drugiego stopnia w 
zakresie ogólnym i 
dla poszczególnych 

obszarów kształcenia 
WIEDZA: Absolwent zna i rozumie  

P_W01 

wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności 
pedagogicznej (zna typowe metody pracy, normy i procedury) 
oraz różnorodne techniki pracy umysłowej 

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_01 
HP_P6S_WG_02 

P_W02 

funkcjonowanie różnych rodzajów struktur społecznych  
i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi 
relacje, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa 

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_03 
HP_P6S_WG/K_05 
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P_W03 

podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury; 
środowisku, w którym żyje; rodzajach więzi społecznych  
i mechanizmów psychospołecznych oraz rządzących nimi 
prawidłowościach 

P6U_W 
P6S_WG/ 
P6S_WK 

SP_P6S_WG_03 
HP_P6S_WG_03 

P_W04 

problematykę dotyczącą procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego ich zależności, prawidłowości 
i zakłóceń 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 

P_W05 
zasady posługiwania się językiem obcym, także na poziomie 
specjalistycznym, zawodowym 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
 

P_W06 

ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw w zakresie 
realizowanych przez nich zadań, uwzględniając 
uwarunkowania finansowe, gospodarcze i społeczne  

P6U_W 
P6S_WK 

SP_P6S_WK_04 

P_W07 

metody i technologie informacyjne wykorzystywane  
w badaniach z zakresu pedagogiki oraz nauk społecznych  
i humanistycznych 

P6U_W 
P6S_WG 

SP_P6S_WG_01 
HP_P6S_WG_02 

P_W08 
elementy kultury języka oraz zasady retoryki, zorientowane na 
zastosowanie praktyczne 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
 

P_W09 

różne koncepcje oraz teorie uczenia się i organizacji pracy 
własnej; zna ich źródła, rozumie warunki i konsekwencje ich 
stosowania w określonych obszarach działalności praktycznej 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
HP_P6S_WG_03 

P_W10 

problematykę planowania własnego rozwoju osobistego  
i zawodowego oraz rozwoju uczestników procesów 
edukacyjnych 

P6U_W 
P6S_WG  

SP_P6S_WG_03 
HP_P6S_WG_03 

P_W11 
podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_W 
P6S_WK 

SP_P6S_WK_04 
HP_P6S_WK_04 

P_W12 
teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy 
oraz pomocy przedlekarskiej 

P6U_W 
P6S_WK 

P_W13 

przepisy, normy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
obowiązujące w konkretnych instytucjach i organizacjach oraz 
podstawowe zasady ergonomii, uwzględniając także formy 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

P6S_WK 
SP_P6S_WK_04 

P_W14 

uwarunkowania rozwoju i utrzymywania cech motorycznych, 
aktywności ruchowej oraz umiejętności fizycznych w aspekcie 
prawidłowego funkcjonowania organizmu 

P6U_W 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi 

P_U01 

dokonać obserwacji i analizy zjawisk i procesów społecznych  
oraz ich opisu; posiada umiejętność rozumienia i analizowania 
zjawisk społecznych znaczących dla działalności 
pedagogicznej lub wymagających pedagogicznej interwencji 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 
HP_P6S_UW_02 

P_U02 

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań praktycznych związanych ze 
studiowanym kierunkiem 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 
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HP_P6S_UW_01 

P_U03 

wykorzystać umiejętności językowe z zakresu języków obcych, 
dotyczących również problematyki pedagogiki i in. nauk 
społecznych oraz humanistycznych, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, a także umie posługiwać się 
językiem specjalistycznym, zawodowym 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U04 

używać języka specjalistycznego, debatować, w zakresie 
dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla wybranego 
kierunku oraz porozumiewać się w sposób klarowny i spójny  
z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, wykorzystując 
także zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) 

P6U_U 
P6S_UK 

P_U05 

stosować różnorodne techniki pracy umysłowej, formować 
własny warsztat pracy oraz wykorzystywać swoje naturalne 
możliwości percepcyjne; jest przygotowany do działań 
organizujących i wspierających rozwój, procesy uczenia się 
oraz realizację zadań wszystkich podmiotów społecznego 
życia 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U06 

budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów 
społecznych; potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; 
ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na 
realizację celów związanych z projektowaniem  
i podejmowaniem działań profesjonalnych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U07 

organizować swoją pracę, rozwiązywać problemy zawodowe, 
gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje  
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych 

P6U_U 
P6S_UO 

P_U08 

w elementarnym zakresie stosować przepisy prawa dotyczące 
instytucji i organizacji edukacyjnych, a zwłaszcza  
w zakresie prawa autorskiego i zarządzania własnością 
intelektualną 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 
 

P_U09 

komunikować się z jednostkami i grupami społecznymi  
z zakresu procedur dotyczących oceny zagrożeń i problemów 
z zakresu pedagogiki oraz posiada umiejętność przedstawiania 
swojego stanowiska (uwzględniając zasady retoryczne) oraz  
precyzyjnego porozumiewania się i dyskutowania, z różnymi 
podmiotami wykorzystując język specjalistyczny; potrafi 
inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne  
z uczestnikami procesów edukacyjnych  

P6U_U 
P6S_UK 

 

P_U10 

posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu 
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 
strategii działań praktycznych  

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 

P_U11 

analizować proponowane rozwiązania konkretnych problemów 
pedagogicznych oraz posiada umiejętność wyciągania 
wniosków w celu wdrożenia odpowiednich rozwiązań w tym 
zakresie 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_01 
HP_P6S_UW_02 

P_U12 

samodzielnie planować i organizować proces własnego 
uczenia się przez całe życie, prognozować przebieg oraz 
przewidywać skutki planowanych działań 

P6U_U 
P6S_UU 

P_U13 
posługiwać się zasadami i normami etycznymi  
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy 

P6U_U 
P6S_UW 
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etyczne, przewiduje skutki prawne i moralne konkretnych 
działań w zakresie pedagogiki 

SP_P6S_UW_03 

P_U14 

posługiwać się normami i standardami w procesach 
planowania, organizowania, motywowania i kontroli, także  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego 

P6U_U 
P6S_UW 

SP_P6S_UW_03 
HP_P6S_UW_02 

P_U15 

samodzielnie udzielić pierwszej pomocy oraz pomocy 
przedlekarskiej, wykorzystując aktualną fachową wiedzę  
i określone umiejętności  

P6U_U 
P6S_UU 

P_U16 

wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi  
z zakresu wybranych form aktywności fizycznej na poziomie 
gwarantującym wysoką sprawność i wydolność organizmu 

P6U_U 
P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Absolwent jest gotów do 

P_K01 

samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz 
umiejętności profesjonalnych i badawczych, rozumie potrzebę 
stałego dokształcania się zawodowego oraz właściwego 
określania priorytetów zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K02 

praktycznego posługiwania się wiedzą w codziennej 
działalności; rozumie znaczenie wiedzy z obszaru nauk 
społecznych, humanistycznych i in. Oceniając krytycznie 
posiadaną wiedzę oraz uwzględniając opinie ekspertów 
określa priorytety niezbędne do realizacji wskazanego zadania 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K03 
odważnego przekazywania i obrony własnych poglądów oraz 
opinii nie tylko w sprawach zawodowych 

P6U_K 
P6S_KK 

P_K04 

odpowiedniego postępowania etycznego w ramach 
wyznaczonych stanowisk organizacyjnych i społecznych oraz 
w relacjach personalnych; poszukuje optymalnych rozwiązań 
problemów etycznych 

P6U_K 
P6S_KR / P6S_KK 

HP_P6S_KR_01 

P_K05 
wypełniania zobowiązań społecznych, współdziałania i pracy  
w grupie, przyjmując w niej różne role 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K06 

prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania problemów oraz 
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu  
oraz dbałością o jego dorobek i tradycje 

P6U_K 
P6S_KR 

HP_P6S_KR_01 

P_K07 

działania w sposób przedsiębiorczy i profesjonalny, 
inicjonowania działań na rzecz interesu publicznego, 
wykorzystując wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki 

P6U_K 
P6S_KO 

P_K08 

dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla 
wykonywanych poszczególnych zadań, także w aspekcie 
działalności zawodowej 

P6U_K 
P6S_KR 

 


