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Zał�cznik  nr 3 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWEGO STUDIUM KATECHETYCZNO-

PEDAGOGICZNEGO 

poziom studiów: studia podyplomowe  
Nazwa kierunku i kod 

programu wg USOS 

Kierunek: Podyplomowe Studium Katechetyczno-Pedagogiczne 

WT-P-FW-PSKP 

 

Poziom kształcenia Studia podyplomowe 

Profil kształcenia  

Forma studiów  

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 

 

Obszar/-y kształcenia nauki humanistyczne 

Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 

Nauki teologiczne 

Ró�nice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i 

efektach kształcenia 

prowadzonych na uczelni 

Nie ma podobnych 

Liczba uzyskanych punktów 

ECTS konieczna dla uzyskania 

tytułu zawodowego 

60 

 

 

Symbol Po uko�czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt.  

w zakresie nauk 
humanistycznyc
h i społecznych 

Wiedza 

PKP_W01 posiada uporz�dkowan� wiedz� na temat rozwoju dzieci i 

młodzie�y, ma pogł�bion� wiedz� na temat specyfiki zaburze� 

funkcjonowania u dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

PKP_W02 posiada pogł�bion� wiedz� na temat wychowania oraz nauczania 

dzieci i młodzie�y, a tak�e edukacji i samowychowania dorosłych. 

 

PKP_W03 ma pogł�bion� wiedz� o strukturze i funkcjach systemu edukacji; 

celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu 

ró�nych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opieku�czych, kulturalnych i pastoralno- charytatywnych.  

 

PKP_W04 rozumie prawidłowo�ci zachodz�ce mi�dzy wychowaniem a 

zachowaniem ucznia, mi�dzy �yciem rodzinnym a �yciem 

społecznym, moralnym i religijnym.  
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PKP_W05 rozumie relacj� zachodz�c� mi�dzy nauczaniem religii w szkole a 

katechez� parafialn�, wie, na czym polega korelacja nauczania 

religii z programem szkolnym.   

 

PKP_W06 ma uporz�dkowan� wiedz� w zakresie teorii komunikacji oraz 

rozumie podstawowe zjawiska zachodz�ce w procesie 

komunikowania si� z uczniem; rozumie specyfik� posługiwania 

si� j�zykiem religijnym i symbolik� z nim zwi�zan�; rozumie 

podstawowe zjawiska zwi�zane z kultur�.  

 

PKP_W07 ma uporz�dkowan� wiedz� o Biblii, jej znaczeniu dla rozwoju 

religijnego człowieka, sposobach wykorzystania jej w procesie 

kształcenia i wychowania (tak�e poprzez metody aktywizuj�ce). 

 

PKP_W08 posiada pogł�bion� wiedz� o metodyce pracy z uczniem w 

ka�dym wieku, w ró�nych placówkach o�wiatowych, tak�e w 

szkołach specjalnych i w szkołach z oddziałami integracyjnymi.  

 

PKP_W09 ma elementarn� wiedz� o bezpiecze�stwie i higienie pracy w 

instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opieku�czych, 

kulturalnych i pomocowych. 

 

PKP_W10 ma podstawow� wiedz� na temat projektowania �cie�ki własnego 

rozwoju i awansu zawodowego oraz etyki zawodu nauczyciela. 

 

Umiej�tno�ci 

PKP_U01 potrafi dokona� obserwacji i interpretacji ró�nych zjawisk 

społecznych; podj�� wła�ciwe kroki w celu zapobiegania 

niewła�ciwym zachowaniom oraz stymulowania zachowa� 

prawidłowych i rozwojowych.  

 

PKP_U02 potrafi wykorzysta� posiadan� wiedz� pedagogiczno-

psychologiczn� i teologiczn� do interpretowania ró�norakich 

problemów edukacyjnych, moralnych, wychowawczych, 

katechetycznych, opieku�czych i kulturalnych; potrafi analizowa� 

motywy i wzory zachowania uczniów.  

 

PKP_U03 potrafi samodzielnie zdobywa� now� wiedz� i rozwija� swoje 

profesjonalne umiej�tno�ci zwi�zane z działalno�ci� 

pedagogiczno-katechetyczn�, korzystaj�c z ró�nych �ródeł (tak�e 

w j�zyku obcym) i nowoczesnych  technologii  

 

PKP_U04 posiada pogł�bione umiej�tno�ci badawcze, pozwalaj�ce na 

rozpoznawanie sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, opracowywanie wyników obserwacji i 

formułowanie wniosków oraz podejmowania odpowiednich 

działa� 

 

PKP_U05 potrafi sprawnie wykorzystywa� umiej�tno�ci w zakresie 

komunikacji interpersonalnej w pracy z uczniem trudnym, a tak�e 

by prezentowa� własne pomysły, w�tpliwo�ci i sugestie.  

 

PKP_U06 potrafi skutecznie zastosowa� odpowiednie metody i procedury w 

praktyce pedagogiczno-katechetycznej, swobodnie korzystaj�c z 

nowoczesnych strategii edukacyjnych i podejmuj�c wła�ciwe 

kroki słu��ce rozwi�zaniu trudno�ci edukacyjno-

wychowawczych; potrafi animowa� zadania słu��ce 

zachowaniom prozdrowotnym, prorozwojowym i 

samowychowawczym.  

 

PKP_U07 sam z łatwo�ci� podejmuje prac� w zespole i inicjuje zachowania 

słu��ce socjalizacji uczniów, umie wyznacza� oraz przyjmowa� 

wspólne cele i działania i zach�ca do tego uczniów; potrafi 

przyj�� ró�ne role w zespole (w tym rol� lidera). 
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PKP_U08 potrafi zaprojektowa� plan własnego rozwoju zawodowego i 

pomóc w tym innym, potrafi dokona� zło�onej samooceny w 

zakresie własnych działa� pedagogiczno-katechetycznych i 

wskaza� ewentualne obszary wymagaj�ce modyfikacji w 

przyszłym działaniu  

 

PKP_U09 potrafi dokona� korelacji lekcji religii z innymi przedmiotami 

szkolnymi i programem nauczania i wprowadzi� j� w �ycie; w 

sposób elastyczny potrafi pracowa� z Bibli�, wykorzystuj�c ró�ne 

jej przekłady i komentarze. 

 

Kompetencje społeczne 

PKP_K01 ma gł�bokie przekonanie o sensie, warto�ci i potrzebie 

podejmowania działa� socjalizuj�cych w pracy pedagogiczno-

katechetycznej; jest gotowy do podejmowania ró�nych wyzwa� 

zawodowych; wykazuje aktywno��, podejmuje trud i odznacza si� 

wytrwało�ci� w realizacji indywidualnych i zespołowych działa� 

w pracy w szkole i poza ni�; aktywnie anga�uje si� we 

współprac� z innymi pracownikami szkoły i parafii.   

 

PKP_K02 jest wnikliwy w obserwacji, ocenie i formułowaniu problemów 

teologiczno-moralnych i dylematów etycznych zwi�zanych z 

ludzk� aktywno�ci�, poszukuje optymalnych rozwi�za� z punktu 

widzenia �wiatopogl�du chrze�cija�skiego we współpracy z 

innymi lud�mi; post�puje zgodnie z uniwersalnymi zasadami 

moralno�ci chrze�cija�skiej.  

 

PKP_K03 ma pogł�bion� �wiadomo�� konieczno�ci prowadzenia 

zindywidualizowanego działania pedagogiczno-katechetycznego 

w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjno-

formacyjnych 

 

PKP_K04 jest �wiadomy etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania 

uczniów i rozumie konsekwencje z tego wynikaj�ce.  

 

PKP_K05 aktywnie inicjuje i wł�cza si� w działalno�� grup, organizacji i 

instytucji realizuj�cych działania profilaktyczne w zakresie 

zdrowia i rozwoju, w tym pedagogiczne i ewangelizacyjno-

katechetyczne  

 

PKP_K06 uto�samia si� z warto�ciami, celami i zadaniami realizowanymi w 

praktyce pedagogiczno-katechetycznej; odznacza si� rozwag�, 

empati� i rado�ci� w działaniu pedagogiczno-katechetycznym,  

anga�uje si� i anga�uje innych w projektowanie, planowanie i 

realizowanie działa� pedagogiczno-katechetycznych. 

 

PKP_K07 dostrzega nowe potrzeby edukacyjne i rozwojowe w pracy 

pedagogiczno-katechetycznej.  

 

 


