Uchwała nr 403/2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku polityka społeczna o profilu
ogólnoakademickim prowadzonego na poziomie studiów pierwszego stopnia na
Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Senat uchwala, co następuje:
§1
Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym prowadzi się kierunek polityka społeczna na
poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim, w formie studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych.
§2
Określa się efekty kształcenia dla kierunku, o którym mowa w § 1, w załączniku stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały, do których dostosowywany jest plan studiów i program
kształcenia określony przez Radę Wydziału.
§3
Efekty kształcenia, o których mowa w § 2, obowiązują od roku akademickiego 2012/2013.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Załącznik do uchwały
nr 403/2012 Senatu UP
Efekty kształcenia dla kierunku studiów polityka społeczna i ich odniesienie do efektów
obszarowych
Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne
Przyporządkowanie kierunku do:
obszaru kształcenia: nauki społeczne (80%); nauki humanistyczne (20%)
dziedziny nauki: nauki społeczne, nauki ekonomiczne; nauki humanistyczne
dyscypliny naukowej: nauki o polityce, socjologia, psychologia, pedagogika, prawo,
ekonomia; nauki o rodzinie
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego: 180
Odniesienie
Symbol
Opis efektów kształcenia dla kierunku
do efektów
obszarowych
WIEDZA
zna podstawową terminologię stosowaną w polityce społecznej,
jej etymologię oraz zastosowania w obrębie związanych z nią
H1A_W02
PS1A_W01 dyscyplin humanistycznych (nauki o rodzinie) i dyscyplin
H1A_W03
społecznych (nauki o polityce, socjologia, ekonomia,
psychologia, pedagogika, prawo)
posiada elementarną wiedzę o miejscu polityki społecznej w
H1A_W05
PS1A_W02 systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych
H1A_W03
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju
i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin
PS1A_W03
H1A_W06
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku
polityka społeczna
ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą problemów i kwestii
PS1A_W04 społecznych, ich społeczno-kulturowych, politycznych
H1A_W03
i ekonomicznych źródeł
zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne,
H1A_W05
PS1A_W05 psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy
S1A_W05
jego rozumienia jako podmiotu i przedmiotu polityki społecznej
posiada podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka
H1A_W04
PS1A_W06 w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak
S1A_W05
i psychologicznym oraz społecznym
ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych
PS1A_W07
S1A_W04
i o rządzących nimi prawidłowościach
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PS1A_W08
PS1A_W09
PS1A_W10

PS1A_W11

PS1A_W12
PS1A_W13

PS1A_W14

PS1A_W15

PS1A_W16

PS1A_W17

PS1A_W18

PS1A_W19
PS1A_W20
PS1A_W21

posiada podstawową wiedzę o rodzajach struktur społecznych,
instytucjach życia społecznego (politycznych, prawnych,
gospodarczych) oraz zachodzących między nimi relacjach
posiada podstawy wiedzy z zakresu stosowanej psychologii
społecznej zarówno psychologii dużych zbiorowości, jak
i małych grup społecznych
ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania
interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
posiada wiedzę z zakresu mechanizmów i prawidłowości
polityki, typowych form działania politycznego, społecznych,
ekonomicznych, kulturowych oraz ideologicznych
uwarunkowań i ograniczeń działalności politycznej, wpływu
polityki na inne dziedziny życia społecznego
zna podstawowe teorie dotyczące charakterystyki problemów
polityki społecznej oraz ich różnorodnych uwarunkowań
ma wiedzę dotyczącą podstaw ekonomiki, finansowania,
organizacji i zarządzania w zakresie polityki społecznej
i pomocy socjalnej
posiada wiedzę o podstawowych procesach społecznych i
gospodarczych współczesnego społeczeństwa, towarzyszących
im dysfunkcjach i niedostatkach, oddziaływujących na
funkcjonowanie jednostek, rodzin oraz całych wspólnot
zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy
polityki społecznej, rozumie ich historyczne, kulturowe
i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania
posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu
badań w polityce społecznej, o problemach, metodach,
technikach i narzędziach badawczych (w tym o problemach
pozyskiwania danych); zna podstawowe paradygmaty badań
społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody
ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat różnych
subdyscyplin polityki społecznej obejmującą terminologię,
teorię i metodykę wykonywania typowych zadań oraz norm,
procedur stosowanych w różnych obszarach działalności
z zakresu polityki społecznej
posiada podstawową wiedzę o istocie, strukturze i funkcjach
polityki społecznej, podstawach prawnych, organizacji,
finansowaniu i funkcjonowaniu różnych instytucji
realizujących cele polityki społecznej
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności w zakresie
polityki społecznej, w tym zwłaszcza działalności opiekuńczej
i pomocowej
posiada wiedzę o metodach pracy socjalnej (indywidualnego
przypadku, grupowej, środowiskowej); zna podstawy diagnozy
społecznej oraz zasady tworzenia projektu socjalnego
zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach
polityki społecznej, w tym zwłaszcza w zakresie prowadzenia
pracy socjalnej i świadczenia pomocy społecznej

S1A_W02
S1A_W03
S1A_W05
S1A_W09
S1A_W05
S1A_W09
S1A_W02
S1A_W03
H1A_W04
S1A_W02
S1A_W03
S1A_W01
S1A_W02
H1A_W06

S1A_W06

H1A_W04

S1A_W09

S1A_W04
H1A_W04
H1A_W05
H1A_W06
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PS1A_W22

PS1A_W23

PS1A_W24
PS1A_W25

PS1A_U01

PS1A_U02

PS1A_U03

PS1A_U04

PS1A_U05

PS1A_U06

PS1A_U07

posiada podstawową wiedzę o diagnozowaniu problemów
polityki społecznej i o strategiach ich rozwiązywania oraz
o ewaluacji systemu polityki społecznej i pomocy społecznej
posiada wiedzę dotyczącą podziału kompetencji i uprawnień
w obszarze polityki społecznej, pomiędzy instytucje
państwowe, struktury samorządowe oraz organizacje
pozarządowe i pozasamorządowe
zna źródła i wykładnie prawa, przebieg procesu legislacyjnego,
warunki obowiązywania i egzekwowania prawa oraz strukturę
i funkcje systemu prawa
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych
związanych z polityką społeczną i pomocą społeczną
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności
w zakresie polityki społecznej
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną
z zakresu polityki społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin,
w celu analizowania i interpretowania kwestii i problemów
społecznych, usług i pomocy społecznej
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,
diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania
strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności dotyczącej polityki społecznej
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
profesjonalne umiejętności związane z polityką społeczną oraz
z społeczno-kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi
kontekstami jej realizacji, korzystając z różnych źródeł
(w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)
posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na
analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie
i prowadzenie prostych badań społecznych w zakresie polityki
społecznej; potrafi sformułować wnioski, opracować
i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz
wskazywać kierunki dalszych badań w tym zakresie
potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie
i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień polityki
społecznej, wykorzystując różne ujęcia teoretyczne, czerpiąc
zarówno z dorobku teoretycznego polityki społecznej, jak
i innych, powiązanych z nią dyscyplin
umie porozumiewać się z innymi ludźmi, potrafi stosować
język specjalistyczny i porozumiewać się precyzyjnie i spójnie
przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych
zarówno ze specjalistami w zakresie polityki społecznej, jak
i z osobami spoza grona specjalistów, w tym zwłaszcza
z odbiorcami polityki społecznej

S1A_W06
S1A_W07
S1A_W08
S1A_W10
H1A_W08
S1A_W07

S1A_U01
S1A_U08
S1A_U02
S1A_U01
S1A_U06
H1A_U04
H1A_U06
S1A_U03
S1A_U08
H1A_U01
H1A_U03
H1A_U10
H1A_U02
H1A_U04
S1A_U01
S1A_U02

H1A_U01
H1A_U06

H1A_U07
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PS1A_U08

PS1A_U09

PS1A_U10

PS1A_U11

PS1A_U12
PS1A_U13

PS1A_U14

PS1A_U15

PS1A_U16

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją
uwzględniającą wybrane perspektywy poznanych teorii
i koncepcji różnych autorów; umie definiować używane przez
siebie pojęcia i poprawnie używać ich w swoich
wypowiedziach oraz potraf pisać proste rozprawki
z samodzielnym doborem i wykorzystaniem literatury danego
przedmiotu (w tym również obcojęzycznej)
potrafi ocenić, dokonać ewaluacji przydatności typowych
metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań
związanych z różnymi sferami działalności w ramach polityki
społecznej
potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania
strategii działań w zakresie polityki społecznej
(z uwzględnieniem ich uwarunkowań społeczno-politycznych,
socjalno-środowiskowych, ekonomicznych, prawnych) oraz
potrafi generować i formułować rozwiązania konkretnych
problemów i kwestii społecznych, a także prognozować
przebieg realizacji i skutki tych planowanych rozwiązań
potrafi pracować w zespole poprzez pełnienie różnych ról;
umie przyjmować, delegować i wyznaczać zadania, posiada
podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych z projektowaniem
i podejmowaniem działań profesjonalnych
potrafi krytycznie analizować własne działania oraz
wskazywać ich niedostatki i obszary wymagające modyfikacji
w przyszłym, dalszym działaniu
potrafi stosować w praktyce uzyskaną wiedzę do
diagnozowania problemów polityki społecznej, strategii ich
rozwiązywania oraz ewaluacji systemu polityki społecznej
potrafi posługiwać się poznanymi mechanizmami i narzędziami
(instytucjonalnymi, proceduralnymi, finansowymi) z zakresu
polityki prorodzinnej, edukacyjnej, polityki zatrudnienia
i rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, służb społecznych
i pracy socjalnej
umie – w oparciu o uzyskaną znajomość źródeł i wykładni
prawa, warunków obowiązywania i egzekwowania prawa oraz
strukturę i funkcje systemu prawa – posługiwać się przepisami
prawa; dokonywać ich wyszukiwań oraz interpretacji dla
potrzeb wykonywanej pracy zawodowej
posiada umiejętność zastosowania modeli teoretycznych
powstałych w obrębie nauk o polityce do interpretacji
konkretnych, aktualnych zjawisk politycznych, analizy,
diagnozy i prognozy ewolucji zjawisk i tendencji politycznych

H1A_U04
H1A_U06
H1A_U01
H1A_U08

S1A_U06
S1A_U07

S1A_U04

H1A_U05

S1A_U06
S1A_U02
S1A_U06
S1A_U03
H1A_U02
H1A_U04

S1A_U05

S1A_U02
H1A_U04
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PS1A_U17

PS1A_U18

PS1A_K01

PS1A_K02

PS1A_K03

PS1A_K04

PS1A_K05

PS1A_K06
PS1A_K07
PS1A_K08
PS1A_K09
PS1A_K10

potrafi wykorzystywać wiedzę dotyczącą kompetencji
i uprawnień w zakresie polityki społecznej instytucji
państwowych, samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych i pozasamorządowych
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w swej
działalności w zakresie polityki społecznej, dostrzega i umie
analizować występujące w niej dylematy etyczne oraz
przewidywać etycznie istotne skutki w tej działalności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali swe umiejętności oraz wyznacza
kierunki swego dalszego rozwoju i samodoskonalenia
docenia znaczenie nauk humanistycznych i społecznych dla
rozwiązywania problemów i kwestii społecznych oraz stosuje
uzyskaną wiedzę w tym zakresie do swych działań
zawodowych w zakresie polityki społecznej, pomocy
społecznej i pracy socjalnej
ma świadomość, że znajomość i stosowanie kategorii oraz
koncepcji teoretycznych i metodologicznych z zakresu nauk
o polityce, ekonomii, prawa stanowi efektywną podstawę dla
aktywnego obywatelskiego uczestnictwa w życiu społecznym
i zawodowym
jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie realizacji polityki
społecznej wobec grup i środowisk społecznych; jest gotów
sprostać wyzwaniom pojawiającym się w tej działalności;
wykazuje aktywność, podejmuje trud i jest wytrwały
w realizacji indywidualnych i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie polityki społecznej
jest przygotowany do przekonywania i skutecznego
negocjowania w imię osiągania wspólnych celów
w prowadzonej działalności zawodowej
ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla
kształtowania się więzi społecznych oraz znaczenia
europejskiego dziedzictwa społecznego i kulturowego dla
rozumienia faktów i procesów społecznych
jest przygotowany do organizowania i kierowania pracą
zespołów w środowisku pracy
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób
profesjonalny, o potrzebie refleksji na tematy etyki ogólnej
oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej w swej działalności
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych
rozwiązań w tym zakresie, postępuje zgodnie z zasadami etyki
jest świadomy istnienia i znaczenia wymiaru etycznego
w badaniach naukowych

S1A_U02
H1A_U04
S1A_U05
S1A_U06

H1A_K01
H1A_K04
S1A_K01
S1A_K02
S1A_K03
S1A_K03

S1A_K05

S1A_K07

S1A_K03
H1A_K03
H1A_K04
S1A_K02
S1A_K04
S1A_K06
S1A_K04
H1A_K04
S1A_K04
S1A_K04
H1A_K04
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PS1A_K11

PS1A_K12

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach
i instytucjach realizujących działania w zakresie polityki
społecznej oraz jest zdolny do porozumiewania się
i współpracy z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami
w tej dziedzinie
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy oraz planuje
i wykonuje swoje zadania dotyczące polityki społecznej,
pomocy społecznej i pracy socjalnej

S1A_K02
H1A_K02
S1A_K03
S1A_K05
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