
 
Załącznik nr 6 

do protokołu 
         posiedzenia Senatu  

         w dniu 30.09.2019r. 

 

UCHWAŁA SENATU nr 7/2019 
 

Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 
z dnia 30.09.2019r. 

 
w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunków: Zarządzanie,  

Pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia, Informatyka studia pierwszego 
(stopnia inżynierskie) o profilach praktycznych  dla studentów rozpoczynających 

studia od roku akademickiego 2019/2020 
 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.), w związku z art. 269  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1669), ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2153), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów 
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U.2018, poz. 2218) 
oraz § 17 ust. 1  pkt. 9) Statutu Wyższej Szkoły Zarządzania  „Edukacja” we Wrocławiu, Senat 
uchwala co następuje: 
 

§ 1  
 

1. Senat zatwierdza efekty uczenia się dla prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania 
„Edukacja” we Wrocławiu kierunków o profilu praktycznym:  
a) Zarządzanie na studiach pierwszego stopnia  
b) Zarządzanie na studiach drugiego stopnia  
c) Informatyka na studiach pierwszego stopnia  
d) Pedagogika na studiach pierwszego stopnia  
e) Pedagogika  na studiach drugiego stopnia  

2. Efekty uczenia się wymienione w ust. 1 stanowią  następująco załączniki nr 1 – 5 do 
poniższej Uchwały. 

 
  § 2  

1. Za wykonanie niniejszej Uchwały Senat Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” czyni 
odpowiedzialnym Dziekana  Uczelni, a nadzór nad jej wykonaniem powierza Rektorowi 
Uczelni. 

2. Tracą moc wcześniejsze uchwały Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we 
Wrocławiu   w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach I i II stopnia kierunków 
prowadzonych przez Wyższą Szkołę Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu. 

3. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 1 października 2019r.   

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania 
Edukacja we Wrocławiu 
Dr Małgorzata Kwiedorowicz - 
Andrzejewska 
 



 
 
 
 

Załącznik nr 1  
do uchwały  Senatu nr 7/2019 WSZ „Edukacja”  

z dnia 30.09.2019 r. 

Oznaczenie symboli 
 K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 P6S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego (S) 
WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 
zależności  
WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki  
UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 KK–kompetencje społeczne – oceny 
 KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność  
KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 
S (po podkreśliniku)  - Dziedzina nauk społecznych 

 

Kod efektu 
uczenia się 
(kierunek) 

WSZ „Edukacja” we Wrocławiu 
 EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

ZARZĄDZANIE  
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

Odniesienie do 
Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 
Dziedzina nauk 
społecznych 

Wiedza 

K_W01 Charakteryzuje istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji oraz rozróżnia 
i charakteryzuje podstawowe typy systemów (ustrojów) gospodarczych i ich 
elementy. Zna i rozumie współczesne trendy i kierunki rozwoju nauk  
o zarządzaniu i jakości oraz rolę i znaczenie tych nauk w obszarze nauk 
społecznych. 

P6S_WK _S 
P6S_WG_S 

K_W02 Opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne oraz zasady działania głównych 
podmiotów w systemie ekonomicznym państwa. Zna i omawia podstawowe 
przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. 

P6S_WK_S  
P6S_WG_S 

K_W03  Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane koncepcje, metody  
i techniki zarządzania oraz narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i 
prezentacji danych ekonomicznych, finansowych i społecznych. 

P6S_WG_S 

K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania oraz funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych oraz zasady związane z prowadzeniem własnego 
biznesu. 

P6S_WK _S 
P6S_WG_S 

K_W05  Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu mechanizmy zachowań ludzkich 
oraz wpływ człowieka i grup społecznych na organizacje. Wyjaśnia 
podstawowe zasady związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i zna techniki 
służące do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi 

P6S_WG_S 

K_W06  Definiuje podstawowe pojęcia i analizuje prawidłowości i problemy 
marketingu oraz wyjaśnia oddziaływanie na rynek za pośrednictwem 
produktu, dystrybucji, cen i promocji. Zna zasady i metody badań 
marketingowych oraz doboru i stosowania narzędzi badań marketingowych; 
wykorzystywania wyników badań w zarządzaniu marketingiem 

P6S_WK_S 
 P6S_WG_S 

Umiejętności 
 



K_U01 Obserwacji i analizy zjawisk oraz procesów występujących w organizacji oraz 
ich opisu, analizy i interpretacji stosując podstawowe ujęcia i pojęcia 
teoretyczne. Potrafi stosować wiedzę teoretyczną i praktyczną w 
poszczególnych obszarach organizacji. 

P6S_UW_S 

K_U02 Diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z podstawowymi 
funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, 
kontrolą i koordynacją. Rozwiązywania problemów i wykonywania zadań 
typowych dla działalności zawodowej. 

P6S_UW_S 

K_U03  Komunikowania się z otoczeniem przy użyciu odpowiedniej terminologii. Bada 
i identyfikuje zjawiska i procesy w organizacji i jej otoczeniu, potrafi dokonać 
ich opisu, analizy i interpretacji stosując adekwatne pojęcia. 

P6S_UK_S 
P6S_UU_S 

K_U04 Planowania i organizowania pracy w zespole. Adaptowania się do zmiennych 
wymagań otoczenia i środowiska pracy. 

P6S_UO_S 

K_U05  Posługiwania się językiem obcym w zakresie zarządzania na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

P6S_UK_S 

K_U06  Określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub przez 
innych zadania. Adaptowania się do zmiennych wymagań otoczenia  

i środowiska pracy oraz pracy indywidualnej i zespołowej. 

P6S_UW_S 

Kompetencje społeczne 

K_K01 Angażuje się w samokształcenie oraz rozwój kompetencji zawodowych  
i społecznych związanych z wykonywaniem powierzonych mu zadań  
i pełnionych ról. Potrafi pracować w zespole w roli osoby inspirującej, lidera 
grupy lub członka grupy. Jest zaangażowany w samokształcenie i doskonalenie 
kompetencji zawodowych. 

P6S_KK_S 

K_K02 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie zarządzania 
zespołem, firmą lub przedsiębiorstwem zgodnie ze skończoną specjalnością 
zachowując w działaniu zasady etyki zawodowej. 

P6S_KO_S 

K_K03  Angażuje się w pracę na rzecz klienta, grupy społecznej przejawiając  
w działaniach szacunek oraz troskę o ich dobro. Jest odpowiedzialny za swoje 
działanie i zachowanie, wykonuje swoje zadania niezawodnie i punktualnie, 
szczególnie działając w ramach złożonych przedsięwzięć 

P6S_KR_S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  
do uchwały  Senatu nr 7/2019 WSZ „Edukacja”  

z dnia 30.09.2019 r. 

Oznaczenie symboli 
 K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 P7S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego (S) 
WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 
zależności  
WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki  
UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 KK–kompetencje społeczne – oceny 
 KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność  
KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 
S (po podkreśliniku)  - Dziedzina nauk społecznych 

Kod efektu 
uczenia się 
(kierunek) 

WSZ „Edukacja” we Wrocławiu  
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

ZARZĄDZANIE  
STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

Odniesienie 
do Polskiej 
Ramy 
Kwalifikacji 

Wiedza 

K_W01 Identyfikuje treści współczesnych koncepcji ekonomicznych, posługując się 
terminologią nauk ekonomicznych na rozszerzonym poziomie. Definiuje 
zjawiska ekonomiczne i ich wpływ na zarządzanie. Zna i rozumie  
w pogłębionym stopniu współczesne trendy i dylematy rozwoju nauk  
o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. 

P7S_WG_S 
P7S_WK_S 

K_W02 Identyfikuje podstawowe style i strategie negocjacji. Zna instytucje  
i podstawowe regulacje prawa cywilnego. Rozumie podstawowe koncepcje 
strategiczne oraz budowę strategii przedsiębiorstw, procesów i struktur 
organizacyjnych w wybranych obszarach decyzyjnych. 

P7S_WK_S 

K_W03  Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. 
Identyfikuje różnice ekonomiczne, społeczne i kulturowe krajów i regionów 
oraz potrafi ocenić skutki tych różnic dla funkcjonowania przedsiębiorstw i 
instytucji. 

P7S_WG_S 

K_W04 Zna podstawy psychologii organizacji, , potrafi odnieść tę wiedzę do 
rzeczywistych problemów zarządzania i współczesnych koncepcji pracy 
zespołowej. 

P7S_WK_S 

K_W05  Wskazuje wizję przyszłości organizacji identyfikując poglądy klasycznej  
i współczesnej teorii nauk o zarządzaniu 

P7S_WG_S 

K_W06  Identyfikuje podstawowe style i strategie negocjacji. Zna i rozumie znaczenie 
koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz inne uwarunkowania prowadzenia biznesu,  
w szczególności prawne i etyczne. 

P7S_WG_S 
P7S_WK_S 

K_W07 Wskazuje wizję przyszłości organizacji identyfikując poglądy klasycznej  
i współczesnej teorii nauk o zarządzaniu. 

P7S_WG_S 

Umiejętności 



K_U01 Umie zastosować w pracy lub w nauce posiadaną wiedzę z określonego 
obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu. Posiada podstawowe umiejętność 
niezbędne do samodzielnego podejmowania decyzji  
w  działalności gospodarczej i doradztwa w zakresie tworzenia nowych 
podmiotów. 

P7S_UW_S 

K_U02 Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w procesach podejmowania decyzji 
operacyjnych i strategicznych z wykorzystaniem narzędzi wspomagających 
procesy decyzyjne. 

P7S_UW_S 

K_U03  Posiada umiejętność przygotowania prac i wystąpień w języku polskim 
 i obcym w obszarach należących do różnych dyscyplin naukowych. Potrafi 
komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców. 

P7S_UK_S 

K_U04 Potrafi właściwie dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody i narzędzia 
do rozwiązywania złożonych problemów organizacji i otoczenia, dokonując 
przy tym krytycznej analizy funkcjonujących rozwiązań i wykorzystując 
adekwatne rozwiązania informatyczne. 

P7S_UW_S 

K_U05  Potrafi dobierać i zarządzać zasobami organizacji w celu skutecznej  
i efektywnej realizacji procesu kierowania 

P7S_UO_S 

K_U06  Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych 
rozwiązań problemów oraz wykorzystywać ją w swojej karierze zawodowej 

P7S_UU_S 

Kompetencje społeczne 

K_K01 Jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza 
nim oraz przekazywania swojej wiedzy osobom nie będącym specjalistami 
zarządzania (w języku ojczystym i obcym). Potrafi rozwiązywać problemy oraz 
zasięgać opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu.  

P7S_KK_S 

K_K02 Jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy także na 
rzecz interesu publicznego. 

P7S_KO_S 

K_K03  Przestrzega i propaguje etyczną postawę i wrażliwość społeczną w ramach 
wyznaczonych ról organizacyjnych i społecznych. Jest przygotowany do 
identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem 
zawodu. 

P7S_KR_S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały  Senatu nr 7/2019 WSZ „Edukacja”  

z dnia 30.09.2019 r. 

Oznaczenie symboli 
 K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 P6S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego (S) 
WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 
zależności  
WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki  
UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 KK–kompetencje społeczne – oceny 
 KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność  
KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 
INŻ. – rozwinięcie opisów (kompetencje inżynierskie) 
SP(po podkreślniku) Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych 

Kod efektu 
uczenia się 
(kierunek) 

WSZ „Edukacja” we Wrocławiu  
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

INFORMATYKA  
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

Odniesienie do 
Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 
Dziedzina nauk 
ścisłych i 
przyrodniczych 

Wiedza 

K_W01 Posiada informacje i wiedzę w zakresie problemów społecznych i zawodowych 
informatyki: odpowiedzialność zawodowa i etyczna; ryzyko i 
odpowiedzialność; ryzyko związane z systemami informatycznymi; zna 
problemy i zagadnienia prawne dotyczące własności intelektualnej, system 
patentowy i prawne podstawy ochrony prywatności. 

P6S_WK _SP 
P6S_WG_SP 

K_W02 Zna perspektywy i trendy rozwoju informatyki. Zna powiązania informatyki z 
rozwojem różnych dziedzin zarówno techniki, jak i zmianami w życiu ludzi i 
społeczeństwa. 

P6S_WK_SP 

K_W03 Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, 
matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody 
numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań 
związanych z informatyką; ma podstawowa wiedze o procesach 
stochastycznych, metodach estymacji oraz testowaniu hipotez statystycznych. 

P6S_WG_SP 

K_W04 Ma ogólną wiedzę i zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane 
przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych dotyczących architektury 
systemów komputerowych, w szczególności systemów operacyjnych i 
technologii sieciowych. Zna wybrane języki i techniki programowania, 
podstawowe techniki projektowania i wytwarzania aplikacji oraz systemów 
informatycznych 

P6S_WG_SP 

K_W05 Zna problemy diagnostyki, kontroli, serwisowania urządzeń i oprogramowania 
w zakresie swojej specjalności. Zna podstawowe techniki i systemy grafiki 
komputerowej i technik wizualizacji - programy graficzne do tworzenia grafiki 
statycznej i animowanej oraz podstawy komunikacji człowiek- komputer, 
niezbędne do budowania interfejsów graficznych. 

P6S_WG_SP 

K_W06 Posiada podstawową wiedzę etyczną, rozumie zagrożenia wynikające ze 
stosowania technologii informatycznych, ma podstawową wiedzę służącą 

P6S_WK_SP 



określeniu poziomu bezpieczeństwa wybranych systemów informatycznych. 
 

K_W07 Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii oraz ma podstawową wiedzę 
dotyczącą zarządzania firmą i prowadzenia działalności gospodarczej 

P6S_WK_SP 

K_W08 posiada wiedzę w zakresie budowy i działania komputerów oraz ich 
komponentów oraz zna podstawowe metody, techniki i narzędzia dotyczące 
ich analizy. Zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń i 
systemów technicznych. 

P6S_WG_INŻ._SP 

K_W09 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i obsługi sprzętu 
komputerowego, zna architekturę komputerów zarówno warstwę sprzętową, 
jak i programową oraz metody programowania tych maszyn na poziomie listy 
rozkazów 

P6S_WG_SP 

K_W10 Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości  
pod kątem rozwiązań informatycznych. Ma podstawową wiedzę dotyczącą 
aspektów prawnych odnoszących się do powiązań informatyki z gospodarką 

P6S_WK_SP 

K_W11 Zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej 
przedsiębiorczości. 

P6S_WK_INŻ._SP 

Umiejętności 
K_W01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, Internetu oraz innych 

właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować 
uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i uzasadniać opinie. 

P6S_UW_SP 

K_W02 Potrafi zidentyfikować dyskretne struktury matematyczne w problemach i 
wykorzystać teoretyczną wiedzę dotyczącą tych struktur do analizy i 
rozwiązania tych problemów. Potrafi planować i przeprowadzać proste 
eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski. 

P6S_UW_INŻ._SP 

K_W03 Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku 
zawodowym oraz w innych środowiskach, posługuje się językiem angielskim 
na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK_SP 

K_W04 Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycznych w 
odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych 
aplikacji 

P6S_UW_INŻ._SP 

K_W05 Potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących 
rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.  

P6S_UW_INŻ._SP 

K_W06 Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do 
formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu informatyki,  
a także planować i przeprowadzać symulacje komputerowe oraz 
interpretować uzyskane wyniki 

P6S_UW_INŻ._SP 

K_W07 Posiada umiejętności: rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji, 
w tym problemu producent-konsument i czytelnicy-pisarze oraz problemu 
pięciu filozofów; dobierania algorytmu szeregowania zadań do specyfiki 
aplikacji. 

P6S_UW_INŻ._SP 

K_W08 Potrafi na poziomie podstawowym administrować bezpieczeństwem i oceniać 
bezpieczeństwo systemów informatycznych - stosuje zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 

P6S_UO_SP 

K_W09 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi 
zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać 
terminów. 
 

P6S_UO_SP 

K_W10 Potrafi opracować prezentacje z wyników badan własnych i rozwiązywania 
problemu inżynierskiego w zakresie swojej specjalności, ale też zagadnień 
zastosowań informatyki w różnych zakresach techniki oraz samodzielnie 
znaleźć literaturę przedmiotu i z niej skorzystać. Potrafi samodzielnie 
pogłębiać swoją wiedzę jak również planować i realizować założone sobie 
cele.  
 

P6S_UU_SP 

K_W11 Potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych (przewodowych 
 i radiowych) sieciach teleinformatycznych oraz ma umiejętność 
projektowania, prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję 
administratora sieci komputerowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

P6S_UW_INŻ._SP 



K_W12 Absolwent ma umiejętności: dostrzegania i doceniania społecznego kontekstu 
informatyki i związanego z nią ryzyka oraz oceny sytuacji pojawiających się w 
życiu zawodowym informatyka, zarówno pod względem prawnym, jak  
i etycznym. 

P6S_UO_SP 

Kompetencje społeczne 
K_W01 Ma świadomość ważności i zrozumienie humanistycznych aspektów i skutków 

działalności inżynierskiej. Poznaje skutki wpływu działalności technicznej na 
środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność społeczną nauki i techniki 

P6S_KO_SP 

K_W02 Rozumie potrzebę wykonywania zawodu informatyka wykazując się 
rzetelnością, bezstronnością, profesjonalizmem i etyczną postawą. 

P6S_KR_SP 

K_W03 potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze 
społecznym, naukowobadawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, 
wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami 

P6S_KO_SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4  
do uchwały  Senatu nr 7/2019 WSZ „Edukacja”  

z dnia 30.09.2019 r. 

Oznaczenie symboli 
 K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 P6S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego (S) 
WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 
zależności  
WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki  
UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 KK–kompetencje społeczne – oceny 
 KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność  
KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 
S (po podkreśliniku)  - Dziedzina nauk społecznych 

Kod efektu 
uczenia się 
(kierunek) 

WSZ „Edukacja” we Wrocławiu  
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

PEDAGOGIKA  
STUDIA I STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

Odniesienie do 
Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 
Dziedzina nauk 
społecznych 

Wiedza 

K_W01 Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła 
oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. 
Zna podstawowe teorie wychowania, uczenia się i nauczania oraz rozumie ich 
wieloaspektowe uwarunkowania. Posiada podstawową wiedzę o miejscu 
pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych 
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. 

P6S_WK_S  
P6S_WG_S 

K_W02 Zna założenia dotyczące funkcjonowania i specyfiki organizacyjnej placówek, 
do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje. 

P6S_WK_S 

K_W03 Posiada elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w 
pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, 
technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje 
paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne 
metody. 

P6S_WK_S 

K_W04 Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych 

P6S_WK_S 

K_W05 Posiada podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach 
wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących 

P6S_WK_S 

K_W06 Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin 
pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. Posiada 
uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. Posiada wiedzę na 
temat procesów komunikacji 

P6S_WK_S 

K_W07 Ma podstawową wiedzę przedmiotową z zakresu wybranej specjalności oraz 
wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i znać możliwości wykorzystania 
komputerów i środków masowego przekazu w pracy zawodowej. 

P6S_WG_S 

K_W08 Zna i rozumie prawidłowości dotyczące grup społecznych, ich klasyfikacji 
struktury oraz rodzajów więzi społecznych, prawidłowości i zakłóceń w tym 
obszarze. 

P6S_WG_S 



K_W09 Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne 
stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej. 
 
 

P6S_WG_S 

Umiejętności 
K_W01 Umie dostrzegać, obserwować, analizować i interpretować zjawiska 

społeczne, wykorzystując poznaną wiedzę teoretyczną. 
P6S_UW_S 

K_W02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki 
oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania 
problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i 
pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań 

P6S_UW_S 

K_W03 Umie 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 pedagogicznej 

P6S_UW_S 

K_W04 Umie wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na temat określonych 
zagadnień z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego. 

P6S_UW_S 

K_W05 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i 
nowoczesnych technologii (ICT). 

P6S_UW_S 

K_W06 Potrafi planować, organizować i prowadzić proces wychowawczy i edukacyjny 
z wykorzystaniem metodologii stosowanej w dyscyplinie. 

P6S_UK_S 

K_W07 Umie pracować w zespole pełniąc różne role; potrafi przyjmować i wyznaczać 
zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na 
realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych. 

P6S_UO_S 
P6S_UK_S 

K_W08 Posiada elementarne umiejętności nawiązywania relacji z uczestnikami 
procesów pedagogicznych, potrafi komunikować własne postawy i słuchać 
opinii innych oraz posiada umiejętności negocjowania w problemowych 
sytuacjach pedagogicznych. 

P6S_UO_S 
 

K_W09 Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary 
wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. 

P6S_UU_S 
 

Kompetencje społeczne 
K_W01 Rozumie konieczność promowania swoją postawą i zrachowaniem wartości 

uniwersalnych zapobiegających dyskryminacji, wykluczeniu i nietolerancji. 
P6S_KO_S 

K_W02 W pracy i w życiu społecznym stosuje normy prawne i etyczne. Jest 
przekonany o potrzebie zachowania się w sposób profesjonalny. 

P6S_KR_S 

K_W03 Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania 
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki. 

P6S_KO_S 

K_W04 Dba o dorobek i tradycje zawodu , przestrzega zasad etyki i wymaga tego od 
innych. 

P6S_KR_S 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 5 
do uchwały  Senatu nr 7/2019 WSZ „Edukacja”  

z dnia 30.09.2019 r. 

Oznaczenie symboli 
 K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty uczenia się  
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności  
K – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu uczenia się 
 P7S – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w 
ramach szkolnictwa wyższego (S) 
WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i 
zależności  
WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst –uwarunkowania, skutki  
UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane 
problemy i wykonywane zadania 
 KK–kompetencje społeczne – oceny 
 KO–kompetencje społeczne – odpowiedzialność  
KR–kompetencje społeczne – rola zawodowa 
S (po podkreśliniku)  - Dziedzina nauk społecznych 

Kod efektu 
uczenia się 
(kierunek) 

WSZ „Edukacja” we Wrocławiu  
EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 

PEDAGOGIKA  
STUDIA II STOPNIA – PROFIL PRAKTYCZNY 

Odniesienie do 
Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 
Dziedzina nauk 
społecznych 

Wiedza 

K_W01 Zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach 
pokrewnych na poziomie rozszerzonym. 

P7S_WK_S 

K_W02 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju 
pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i 
kulturowe uwarunkowania. 

P7S_WK_S 

K_W03 Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych  
i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach 
istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych. 

P7S_WK_S 

K_W04 Ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w 
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. 

P7S_WG_S 

K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki 
zawodowej. Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 
edukacji, zna wybrane systemy edukacyjne innych krajów 

P7S_WG_S 

K_W06 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej  
i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, 
strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i 
humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie 
postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) 

P7S_WG_S 

K_W07 Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania 
 i subdyscyplin pedagogiki. 

P7S_WG_S 

K_W08 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych  
i terapeutycznych, pogłębioną w wybranych zakresach 

P7S_WK_S 

K_W09 Ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się 
 i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych 

P7S_WG_S 

K_W10 Ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą wdrożenie jej w projektowaniu 
działań w zakresie pedagogiki  
 
 

P7S_WK_S 



 
 

Umiejętności 
K_W01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania  

i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, 
przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia 
problemów edukacyjnych. 

P7S_UW_S 

K_W02 Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i tech2ać 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak  
i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych. 

P7S_UW_S 

K_W03 Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w tym przy wykorzystaniu 
metodologii stosowanej w dyscyplinie oraz wykonywać zadania typowe dla 
działalności związanej z kierunkiem studiów. 

P7S_UW_S 

K_W04 Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów 
pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać 
skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. 

P7S_UO_S 

K_W05 Ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2 + 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posługuje się 
słownictwem specjalistycznym z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych. 

P7S_UK_S 

K_W06 Komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami 
odbiorców. 

P7S_UK_S 

K_W07 Potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele 
działania; potrafi przyjąć rolę lidera w zespole, potrafi również samodzielnie 
planować i realizować cele wykorzystując zdobytą wiedzę. 

P7S_UU_S 

Kompetencje społeczne 

K_W01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 
potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. 

P7S_KK_S 

K_W02 Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje 
aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
angażuje się we współpracę. 

P7S_KK_S 

K_W03 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób 
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje 
problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; 
poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych 
działań pedagogicznych. 

P7S_KR_S 

K_W04 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, 
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się 
odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką 
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród 
innych. 

P7S_KO_S 

 

. 

 


