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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty 

kierunkowe 

Kierunek studiów:  Pedagogika specjalna  

Poziom kształcenia:  jednolite studia magisterskie 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Kod składnika 

opisu Polskiej 

Ramy 

Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji z uwzględnieniem efektów dla dyscypliny naukowej Pedagogika 

Odniesienie do efektów 

uczenia się dla kierunku 

Pedagogika specjalna 

WIEDZA – zna i rozumie: 

P7S_WG 

 

 

  

         

- w pogłębionym stopniu  wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 

teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zawansowaną wiedzę ogólną 

z zakresu pedagogiki, podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 

wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia  oraz wybrane zagadnienia z zakresu 

zaawansowanej wiedzy szczegółowej, 

- główne trendy rozwojowe pedagogiki  

K_W01, K_W02,  

K_W03, K_W04, 

K_W05, K_W06, 

K_W08, K_W09,  

K_W10, K_W11 

        P7S_ WK       

 

          

-  fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji,  

- uwarunkowania ekonomiczne, prawne, etyczne i in. działalności zawodowej pedagogów 

specjalnych, nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_W07, K_W08 

K_W13, K_W14,  

K_W15, K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi: 

   P7S_UW - wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych  

problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:  

K_U01, K_U02, 



*Objaśnienie symboli: 

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się 

K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 

 

 

 

         

         

• właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej 

analizy, syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji  

• dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

K_U03, K_U04, 

K_U05, K_U06,   

K_U07, K_U08,  

K_U10, K_U11, 

K_U13, K_U16, K_U18 

P7S_UK - komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić 

debatę w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin, 

- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

K_U12, K_U15 

P7S_UO 
- kierować pracą zespołu  

K_U09, K_U14 

P7S_UU - samodzielnie planować i rozwiązywać własne uczenie się przez całe życie i ukierunkować 

innych w tym zakresie 

K_U13, K_U17 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – jest gotów do: 

P7S_KK 

 
 

- krytycznej oceny odbieranych treści, 

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych  

K_K01, K_K02,  

K_K09 

P7S_KO         

          

         

- wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 

środowiska społecznego osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami, 

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, 

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K03, K_K04, 

K_K05, K_K07, 

K_K08, K_K10, K_K11 

  P7S_KR 
- odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalnego, nauczyciela i wychowawcy 

osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

tych osób, w tym rozwijania dorobku zawodowego, podtrzymywania etosu zawodu, 

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych 

zasad 

K_K06, K_K09, 

K_K10, K_K11 



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 


