
 
 

 

UCHWAŁA NR 30/2018 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 marca 2018 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie projektami społecznymi  
na poziomie studiów drugiego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. 2017 poz. 2183, 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 
zarządzanie projektami społecznymi na poziomie studiów drugiego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie projektami społecznymi – studia drugiego 
stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, dziedzina 
nauk społecznych, dyscyplina naukowa nauki o polityce – zawiera załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1 w formie stacjonarnej  
i niestacjonarnej, zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2018/2019. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 30/2018  
z dnia 21 marca 2018 r. 

 
Wydział: Nauk Społecznych 
Kierunek studiów: zarządzanie projektami społecznymi 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk społecznych 
Dziedzina nauki: dziedzina nauk społecznych  
Dyscyplina naukowa: nauki o polityce 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Kod efektu 
kształcenia 
dla kierunku 

studiów 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
zarządzanie projektami społecznymi. 

 
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 

zarządzanie projektami społecznymi absolwent: 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK* z 

uwzględnieniem 
efektów 

właściwych dla 
obszaru nauk 
społecznych 

WIEDZA 

K_W01 znaczenie różnych dyscyplin nauk społecznych  w procesie 
realizacji projektów społecznych  

P7S_WG 
 

K_W02 normatywne i instytucjonalne  aspekty prowadzenia 
działalności naukowej i  zarządzania projektami  społecznymi 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W03 wzajemne relacje otoczenia i podmiotów realizujących projekty 
społeczne oraz wpływ ich aktywności na funkcjonowanie 
społeczeństwa 

P7S_WG 
 

K_W04 społeczne i kulturowe aspekty realizacji projektów społecznych P7S_WG 
K_W05 psychologiczne i komunikacyjne  aspekty realizacji projektów 

społecznych 
P7S_WG 
 

K_W06 ekonomiczne i finansowe  aspekty realizacji projektów 
społecznych oraz ich znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W07 teorie, kategorie i pojęcia związane z naukami społecznymi i 
zarządzaniem projektami społecznymi 

P7S_WG 
 

K_W08 metody i techniki stosowane w procesach zarządzania 
projektami społecznymi 

P7S_WG 
 

K_W09 zasady organizowania pracy zespołu projektowego, jego 
motywowania i rozliczania 

P7S_WG 
P7S_WK 

K_W10 metody badawcze i diagnostyczne stosowane w procesie 
zarządzania projektami społecznymi 

P7S_WG 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 porządkować, analizować i interpretować stan otoczenia 
społecznego w jakim realizowane są projekty społeczne 

P7S_UW 
 

K_U02 w oparciu o wiedzę teoretyczną i pozyskane dane analizować i 
wyjaśniać złożone procesy społeczne mające wpływ na 
realizację projektów społecznych 

P7S_UW 

K_U03 umiejętnie i poprawnie interpretować normy i reguły dotyczące 
realizacji projektów społecznych 

P7S_UW 

K_U04 odwołując się do wiedzy teoretycznej i umiejętności 
analitycznych samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić 
badania  niezbędne dla realizacji projektu społecznego 

P7S_UW 

K_U05 samodzielnie identyfikować problemy, których rozwiązaniu 
służyć mogą projekty społeczne 

P7S_UW 

K_U06 prognozować i modelować czynności i formy aktywności 
niezbędne w procesie zarządzania projektami  społecznymi oraz 
we właściwy sposób określić etapy realizacji projektu 
społecznego i wskazać w nich zadania priorytetowe 

P7S_UW 

K_U07 odwołując się do wiedzy teoretycznej i umiejętności 
analitycznych wskazywać uwarunkowania  i bariery realizacji 
projektów społecznych 

P7S_UW 
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K_U08 przygotować prace naukowe, opracowania, analizy, 
sprawozdania, raporty pisemne i ustne 

P7S_UW 

K_U09 posługiwać się w mowie i piśmie językiem obcym, w tym 
pojęciami z zakresu nauk społecznych i zarządzania projektami 
społecznymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 pełnienia różnych ról podczas pracy w grupie i wykorzystywania 
zdobytej wiedzy i umiejętności w celu projektowania i 
implementowania nowych rozwiązań w obszarze realizacji 
projektów społecznych 

P7S_KO 
 

K_K02 do aktywnego pełnienia różnych ról społecznych,  odwołując się 
przy tym  do zdobytej wiedzy i umiejętności 

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K03 identyfikowania i rozwiązywania dylematów etycznych i 
moralnych związanych z pełnieniem różnych ról społecznych 

P7S_KO 
P7S_KR 

K_K04 samodzielnego, krytycznego i stałego uzupełniania wiedzy i 
doskonalenia własnych umiejętności w wymiarze 
interdyscyplinarnym 

P7S_KK 

K_K05 świadomego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji i 
umiejętności zawodowych w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu na rzecz jego ulepszania 

P7S_KK 
P7S_KR 

K_K06 uczestniczenia w przygotowaniu nowych projektów, określenia 
priorytetów na rzecz realizacji wyznaczonych przez siebie lub 
innych zadań oraz przewidywania wieloaspektowych skutków 
swojej działalności w sferze realizacji projektów społecznych 

P7S_KK 
P7S_KO 
 

K_K07 oceny i rozwijania własnego systemu wartości i podejmowania 
rozstrzygnięć na rzecz rozwiązywania kwestii spornych w sferze 
realizacji projektów społecznych z uwzględnieniem złożonych 
aspektów kulturowych 

P7S_KO 
P7S_KR 

 
*objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria - wiedza 
U - kategoria - umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia 
 


