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Kierunkowe efekty kształcenia
WIEDZA
posiada pogłębioną wiedzę z zakresu pracy socjalnej, pomocy
społecznej obejmującą współczesne teorie i nowe tendencje, która
umożliwia zrozumienie specyfiki pracy socjalnej oraz jej powiązań
z pedagogiką, socjologią i medycyną,
ma pogłębioną i uporządkowana wiedzę o współczesnych
kierunkach rozwoju polityki społecznej, nurtach o formach pracy
socjalnej zna jej historyczne i społeczne uwarunkowania,
posiada wiedzę o roli i znaczeniu środowiska wychowawczego
człowieka, jego zagrożeniach i zapobieganiu im w społeczeństwie
globalnym,
zna teorie wyjaśniające znaczenie kontekstu społeczno-ekonomicznego dla indywidualnych i grupowych zachowań ludzkich,
ma wiedzę procesach zmian wybranych struktur organizacji
społecznych,
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych, potrzebach
człowieka oraz mechanizmach motywacyjnych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów
społecznych,
ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat biologicznych,
psychologicznych i społecznych mechanizmów funkcjonowania
człowieka, instytucjach społecznych, zna objawy i przyczyny
wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, zna przyczyny
dysfunkcji społecznych i patologii,
ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad, norm etycznych
i etyki zawodowej pracowników pomocy społecznej,
posiada poszerzoną wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, które warunkują funkcjonowanie człowieka w rodzinie i większej grupy społecznej,
ma pogłębioną wiedzę na temat działań instytucji i organizacji
z sektora pomocy społecznej.
zna modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych
ma wiedzę na temat form pozyskiwania funduszy na badania
i realizację działań związanych z pomocą społeczna i pracą
socjalną,
rozumie i analizuje procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia
i jego ochrony,
UMIEJĘTNOŚCI
dokonuje samodzielnej analizy czynników wpływających na jakość
funkcjonowania człowieka we współczesnym społeczeństwie,
trafnie identyfikuje i interpretuje pojawiające się problemy i zjawiska społeczne,
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społecznych wdraża
w życie założenia strategii pomocowych umiejętnie wykorzystując
zasoby środowiska społecznego i poszczególnych jednostek,
w właściwy buduje własne kompetencje zawodowe,
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posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, tworzy
sieci społeczne między instytucjami pomocowymi optymalnie
wykorzystując istniejące zasoby i pogłębiając współpracę
w przedmiotowej sprawie na wszystkich szczeblach poprzez
tworzenie partnerstw, podejmuje działania na rzecz współpracy
z organizacjami i instytucjami państwowymi oraz pozarządowymi
działającymi na rzecz osób potrzebujących,
potrafi wybrać i zastosować właściwy w konkretnej sytuacji
problemowej sposób postepowania, właściwie dobrać środki
i metody w celu jej rozwiązania, posiada umiejętności zorganizowania zespołowych oraz indywidualnych działań na rzecz osób
wymagających różnorodnych form wsparcia społecznego,
potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować
cele działalności; potrafi przyjąć rolę lidera, w swoich działaniach
pomocowych wykorzystuje innowacyjne rozwiązania opierając się
na systemach normatywnych, normach i regułach,
projektuje działania mające na celu poprawę sytuacji życiowej
osób przejawiających zachowania dysfunkcyjne, skutkujące
wykluczeniem i marginalizacją społeczną, posiada umiejętność
wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia
i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii
społecznej,
dokonuje ewaluacji podejmowanych działań w oparciu
o obowiązujące w pomocy społecznej standardy
posiada umiejętność rozwiązywania i analizowania zjawisk
społecznych, umie realizować projekty i programy socjalne
skierowane do jednostek i różnych grup społecznych,
wykorzystuje znajomość wybranego języka obcego na poziomie
B2+ do tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz uczestniczenia
w zajęciach prowadzonych w językach obcych, kontaktuje się
z przedstawicielami zagranicznych środowisk pomocowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego
i zawodowego
potrafi określić priorytety, utożsamia się wartościami, celami
i zadaniami pomocy społecznej, odznacza się rozwagą,
dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu i realizowania
zadań socjalnych, potrafi zorganizować pracę zespołu
jest przekonany o zawodowej i etycznej odpowiedzialności za
własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, jest odpowiedzialny wobec ludzi
na rzecz których działa zgodnie z obowiązującym prawem
i kodeksem etycznym
jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania
się i współpracy z otoczeniem, potrafi formułować opinie
dotyczące różnych aspektów pracy zawodowej
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jest przygotowany do inicjowania oraz realizowania działań
zespołowych i projektów socjalnych, uwzględniających poglądy
i opinie współpracowników a także klientów pomocy społecznej
jest przekonany o konieczności systematycznego podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków

S2A_K05
H2A_K02

H2A_U05
S2A_U04

S2A_U05
H2A_U08

S2A_U07
M2_U09

S2A_U06
S2A_U08

H2A_U11

H2A_K01
S2A_K01
H2A_K03
M2_K04
S2A_K03
H2A_K04
S2A_K04

S2A_K02
M2_K08

H2A_K01
S2A_K06

