
 

UCHWAŁA Nr 33/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 marca 2014 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
praca socjalna - studia drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Nauk Społecznych 
kierunek praca socjalna - studia drugiego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w formie stacjonarnej. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów praca socjalna - studia drugiego stopnia, 
profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych - zawiera załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia drugiego stopnia 

(2-letnie magisterskie) rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 w brzmieniu: 
 

„O przyjęciu kandydata zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny na 
dyplomie dowolnego kierunku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych 
magisterskich. Ocena na dyplomie nie może być niższa niż 3,5.” 
  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 33/2014 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 marca 2014 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Nauk Społecznych 
Nazwa kierunku studiów: praca socjalna 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina: nauk społecznych 
Dyscyplina: socjologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
praca socjalna. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku  
praca socjalna absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą miejsca pracy socjalnej w systemie 
nauk  oraz jej teoretycznych, metodologicznych i przedmiotowych 
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, m.in.  socjologią, 
prawem, psychologią, etyką 

S2A_W01 
SA2_W02 
SA2_W03 

 

K_W02 posiada poszerzoną wiedzę pozwalającą mu w podstawowym 
wymiarze identyfikować procesy i zjawiska demograficzne, 
ekonomiczne, polityczne zachodzące w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym oraz tłumaczyć ich wpływ na życie społeczne oraz 
rozumie rządzące nimi prawidłowości 

S2A_W03 
S2A_W04 
S2A_W07 
S2A_W08  

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą mu w poszerzonym wymiarze 
identyfikować procesy i zjawiska demograficzne, ekonomiczne, 
polityczne zachodzące w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz 
tłumaczyć ich wpływ na życie społeczne oraz rozumie rządzące nimi 
prawidłowości 

S2A_W03 
S2A_W08 

K_W04 ma poszerzoną wiedzę o podmiotach: instytucjach, organizacjach, itp. 
polityki społecznej działających w obszarze problemów socjalnych oraz 
społecznych 

S2A_W02 
S2A_W03 
S2A_W08 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o współczesnej polityce społecznej S2A_W01 
S2A_W03 

K_W06 ma poszerzoną wiedzę o więziach występujących w różnorodnych 
obszarach aktywności jednostek, grup, instytucji, organizacji w tym: 
kulturowych, politycznych, ekonomicznych, rynku pracy, sieciach 
wiedzy i innowacji w pracy socjalnej 

S2A_W03 
S2A_W05 
S2A_W07 
S2A_W08 

K_W07 w poszerzonym wymiarze definiuje i rozróżnia pojęcia i kategorie 
stosowane w socjologii, pracy socjalnej i polityce społecznej 

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W08 ma pogłębioną wiedzę o metodach i narzędziach badawczych 
stosowanych w pracy socjalnej, sposobach badań, uzasadnianiu 
założeń, twierdzeń i hipotez; dominujących ideologiach w nauce, 
interesach a nauce; nowych wizjach i ideach przyszłości - 
projektowaniu społecznym w oparciu o socjo-cyber-inżynierię; 
ośrodkach dobrych praktyk, klasyfikacjach centrów, sieci - ruchach 
rozwoju społecznego, w tym gospodarki społecznej i ich 
metodologiach; projektach i współpracy w projektach; procedurach  
projektowych 

S2A_W06 
S2A_W10 
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K_W09 posiada poszerzoną wiedzę o sieciach społecznych i systemach 
normatywnych, kodeksach etycznych, społecznych problemach 
rozwoju pomocy, o problematyce rozwoju zrównoważonego, 
odpowiedzialność i podmiotowość społecznej w pomocy 

S2A_W04 
S2A_W07 
S2A_W11 

K_W10 zna w stopniu pogłębionym główne wydarzenia i procesy historyczne 
kształtujące pracę socjalną jako odpowiedź na dynamikę 
współczesnego życia (społeczeństwo ryzyka) 

S2A_W08 
S2A_W09 

K_W11 ma poszerzoną wiedzę o innowacyjności społecznej; modelach sieci 
konsumpcji, modelach reprodukcji społecznej na podstawie analiz ich 
cech i dynamiki 

S2A_W04 

 

K_W12 posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą definiować i identyfikować 
procesy i struktury komunikacyjne w pracy socjalnej. Rozumie ich rolę 
i zasady jak również kształtujące je prawidłowości i zakłócenia oraz ich 
znaczenie dla pracy socjalnej 

S2A_W04 

K_W13 ma pogłębioną wiedzę o wpływie czynników społecznych i kulturowych 
na problemy społeczne 

S2A_W02 

K_W14 rozpoznaje i rozróżnia  kategorie prawne pomocne w pracy socjalnej S2A_W07 
S2A_W10 

K_W15 w poszerzonym wymiarze definiuje i opisuje elementarne problemy i 
kwestie społeczne oraz funkcjonowanie instytucji ze sfery społecznej 

S2A_W07 
S2A_W08 

K_W16 ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych 
subdyscyplin pracy socjalnej, polityki społecznej 

S2A_W01 
S2A_W06 

K_W17 posiada poszerzoną wiedzę o wyznacznikach i determinantach 
procesów społecznych 

S2A_W03 
S2A_W08 

K_W18 w poszerzonym wymiarze posiada wiedzę dotyczącą organizacyjnych i 
instytucjonalnych aspektów prowadzenia działalności społecznej, w 
tym socjalnej 

S2A_W02 

K_W19 posiada wiedzę pozwalającą mu w stopniu poszerzonym 
zidentyfikować i scharakteryzować główne metody badania 
rzeczywistości społecznej 

S2A_W01 

K_W20 ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań 
społecznych, technikach i narzędziach badawczych 

S2A_W10  

K_W21 na pogłębionym poziomie opisuje i charakteryzuje funkcje i działania 
instytucji pomocowych. Posiada wiedzę przydatną w pracy socjalnej o 
diagnostyce społecznej, poradnictwa socjalnego, socjotechnik, 
psychotechnik, medycyny 

S2A_W02 
S2A_W07 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W22 posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą mu scharakteryzować i 
objaśnić działania modyfikujące zachowania jednostek i zbiorowości, w 
tym wiedzę socjotechniczną 

S2A_W04 
S2A_W11 

K_W23 w pogłębionym stopniu identyfikuje i charakteryzuje główne elementy 
środowiska lokalnego, oddziaływujące na funkcjonowanie instytucji 
pomocy społecznej 

S2A_W05 

 

K_W24 identyfikuje i rozróżnia w pogłębionym  wymiarze klasyczne i 
współczesne nurty w pracy socjalnej 

S2A_W05 
S2A_W09 
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K_W25 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie podziału kompetencji 
poszczególnych szczebli samorządu terenowego, administracji 
rządowej w sferze pomocy społecznej 

S2A_W03 

K_W26 posiada wiedzę w zakresie podziału kompetencji poszczególnych 
szczebli samorządu terenowego, administracji rządowej w sferze 
pomocy społecznej 

S2A_W02 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 klasyfikuje, porównuje oraz analizuje i interpretuje zjawiska społeczne 
oraz dostrzega ich wzajemne powiązania, wykorzystuje pogłębioną 
wiedzę z zakresu socjologii, polityki społecznej, prawa, ekonomii i 
psychologii oraz samodzielnie pozyskane dane 

S2A_U01 
S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U08 

K_U02 posiada umiejętności identyfikowania zależności pomiędzy problemami 
społecznymi a zmianami społecznymi oraz potrafi powiązać je z 
koncepcjami pracy socjalnej; posiada umiejętności wnioskowania 
własnego i oceny nowych idei pomocy, krytyki teorii i empirii pracy 
socjalnej w wybranych obszarach analiz z wykorzystaniem  
klasycznych i nowych narzędzi poznania 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U04 

K_U03 właściwie rozpoznaje, w stopniu pogłębionym, analizuje i wyjaśnia 
przyczyny występowania zjawisk i procesów marginalizacyjnych w 
wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym  

S2A_U03 

K_U04 posiada pogłębioną umiejętności analizowania i interpretowania 
informacji  danych pierwotnych i wtórnych, sporządzania raportów z 
badań i proponowania rozwiązań istniejących problemów 

S2A_U07 
S2A_U08 

K_U05 w oparciu o poznane teorie, wykorzystując właściwe dla pracy 
socjalnej metody i narzędzia badawcze prognozuje w pogłębionym 
stopniu procesy, zjawiska społeczne 

S2A_U01 
S2A_U03 

K_U06 rozumie i potrafi wyjaśnić, w oparciu o nabytą wiedzę, społeczne 
podstawy i mechanizmy funkcjonowania zjawisk i procesów 
kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych, budować 
prognozy i przewidywać skutki podstawowych procesów społecznych 

S2A_U04 
S2A_U06 

K_U07 posługuje się biegle terminologią specyficzną dla pracy socjalnej i 
porozumiewa się ze specjalistami oraz osobami spoza grona 
specjalistów 

S2A_U08 

 

K_U08 ma pogłębioną  umiejętność diagnozowania i projektowania zmiany 
społecznej    

S2A_U02 

K_U09 samodzielnie zdobywa wiedzę, wyszukuje dane z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, zachowując krytycyzm i umiejętnie 
selekcjonując źródła 

S2A_U02 
S2A_U04 
S2A_U09 
S2A_U10 

K_U10 ma umiejętność interpretacji i posługiwania się systemem prawnym w 
obszarze pomocy społecznej, rozróżniania normy kulturowej i  
prawnej, materialnej i proceduralnej 

S2A_U04 
S2A_U08 

 

K_U11 w poszerzonym i pogłębionym stopniu w oparciu o posiadaną wiedzę i 
dane źródłowe analizuje i interpretuje, projektuje działania 
zmierzające do rozwiązania problemów z praktyki pracy socjalnej 
uwzględniając przy tym normy prawne, etyczne, zwyczajowe 

S2A_U05 
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K_U12 ma pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy w badaniach w 
instytucjach i organizacjach oraz innych działań społecznych w 
zakresie pomocy społecznej 

S2A_U06 
S2A_U07 

K_U13 w poszerzonym i pogłębionym stopniu weryfikuje proponowane 
rozwiązania problemów socjalnych. Poddaje pogłębionej krytyce 
proponowane rozwiązania i samodzielnie formułuje argumentu i sądy 
na temat możliwych rozwiązań problemu 

S2A_U05 

 

K_U14 ma pogłębioną umiejętność wykorzystania wiedzy w planowaniu w 
instytucjach i organizacjach oraz innych działań społecznych w 
zakresie pomocy społecznej 

S2A_U07 

  

K_U15 ma pogłębioną umiejętność przygotowania teoretycznej bazy analizy 
problemu poznawczego, skonstruowania projektu, przeprowadzenia 
badań terenowych, wnioskowania i przygotowania raportu 

S2A_U05 
S2A_U07 

K_U16 potrafi samodzielnie lub w zespole przygotować koncepcję projektu 
dotyczącego rozwiązania złożonego problemu socjalnego, planuje jego 
realizację i ewaluację 

S2A_U05 
S2A_U06 
S2A_U07 

K_U17 ma pogłębioną umiejętność przygotowania  różnych prac pisemnych z 
wykorzystaniem literatury naukowej i technik audiowizualnych. Ma 
pogłębioną umiejętność przygotowania pism urzędowych, decyzji 
administracyjnych zgodnie z obowiązującym prawem. Ma pogłębiona 
umiejętność administrowania  stronami internetowymi. 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

K_U18 ma pogłębioną umiejętność występowania publicznego w zakresie 
tematyki objętej studiami i pogranicza z wykorzystaniem form 
multimedialnych. Ma pogłębioną umiejętność publicznego 
występowania, występowania w mediach, współpracy z mediami, 
konstruowani przekazów medialnych 

S2A_U01 
S2A_U03 
S2A_U11 

K_U19 prowadzi na poziomie zawansowanym pracę badawczą pod kierunkiem 
opiekuna naukowego i potrafi przedstawić jej efekty w formie pracy 
magisterskiej 

S2A_U02 
S2A_U03 
S2A_U04 
S2A_U09 

K_U20 ma pogłębioną umiejętność posługiwania się językiem dyscypliny i 
opanował język obcy na poziomie wymaganym B2, rozumie tekst 
pisany, rozumie ze słuchu, umie pisać w języku obcym, przyswoił 
słownictwo z zakresu pracy socjalnej, czyta literaturę zawodową, 
konwersuje bez trudności realizując zadania w środowisku 
zawodowym krajowym i zagranicznym wybranego obszaru 
językowego  

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

 

K_U21 samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego i na język angielski 
złożony tekst z zakresu  pracy socjalnej. Potrafi przygotować krótką 
pracę pisemną lub wystąpienie ustne w języku angielskim 

S2A_U09 
S2A_U10 
S2A_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest aktywny w kształtowaniu różnorodnych form działalności 
społecznej i potrafi zaktywizować także inne osoby 

S2A_K02 
S2A_K05 

K_K02 wykazuje samodzielność w poszukiwaniu literatury do problemów 
poznawczych i ich werbalizacji, doskonalenia zawodowego, potrafi 
inspirować i zachęcać do tego inne osoby 

 

S2A_K03 
S2A_K06 
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K_K03 jest krytyczny wobec posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego nie 
ograniczonej jedynie do wąskiej dyscypliny zawodowej 

S2A_K06 

K_K04 samodzielnie podejmuje i realizuje przedsięwzięcia teoretyczne, 
badawcze, projektowe podejmując współpracę z innymi osobami, 
tworzy zespoły i potrafi w nich pracować 

S2A_K02 
S2A_K06 
S2A_K07 

K_K05 samodzielnie inicjuje różnorodne projekty i przedsięwzięcia społeczne,  
jest kreatywny i  w ich realizacji oraz potrafi przewidzieć ich 
konsekwencje 

S2A_K05 
S2A_K06 
S2A_K07 

K_K06 jest świadomy występowania dylematów prawnych i etycznych w 
swoim przyszłym środowisku pracy, potrafi je zidentyfikować i 
rozstrzygnąć w sposób nie naruszający praw i godności innych ludzi 

S2A_K04 

 

K_K07 rozumie potrzebę oraz obowiązek stałego doskonalenia zawodowego S2A_K01 

K_K08 potrafi samodzielnie definiować zadania,  ustalić  ich hierarchię i 
wyznaczyć priorytety w swej działalności na różnych polach 

S2A_K03 

K_K09 jest  otwarty na przyjmowanie nowych idei i pomysłów, potrafi je 
kreatywnie wykorzystać 

S2A_K07 

 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych 
2 - studia drugiego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


