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Zał�cznik  nr 11 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW 
z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 
 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PEDAGOGIKI 
SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI 
poziom studiów: studia podyplomowe  

Nazwa kierunku i kod 

programu wg USOS 

Kierunek: Podyplomowe Studia Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji  

WT-P-RPSIR 

 

Poziom kształcenia Studia podyplomowe 

Profil kształcenia  

Forma studiów  

Tytuł zawodowy uzyskiwany 

przez absolwenta 

 

Obszar/-y kształcenia Nauki społeczne 

Dziedzina nauki i dyscyplina 

naukowa 

Nauki społeczne 

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 
humanistycznych 

i społecznych 

Wiedza 

PPS_W01 ma pogł�bion� wiedz� o specyfice przedmiotowej  
i metodologicznej metodyki wychowania, profilaktyki uzale�nie�, 
terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej i resocjalizacji, które 
to dziedziny wiedzy jest w stanie rozwija� i twórczo stosowa� w 
działalno�ci profesjonalnej 

 

PPS_W02 ma podstawow� wiedz� o specyfice przedmiotowej  
i metodologicznej zaburze� w zachowaniach młodzie�y, koncepcji 
terapii i resocjalizacji osób uzale�nionych, profilaktyki 
wychowania religijnego, komunikacji wychowawczej, społecznych 
uwarunkowaniach zjawisk patologicznych, pomocy post 
penitencjarnej, zjawiskach patologii społecznej 
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PPS_W03 zna terminologi� nauk pedagogicznych, profilaktyki społecznej i 
resocjalizacji 

 

PPS_W04 ma pogł�bion� i uporz�dkowan� wiedze prowadz�c� do 
specjalizacji w zakresie profilaktyki społecznej  
i resocjalizacji 

 

PPS_W05 ma uporz�dkowan�, pogł�bion�, prowadz�c� do specjalizacji, 
szczegółow� wiedz� z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz 
pedagogiki specjalnej 

 

PPS_W06 ma uporz�dkowan�, pogł�bion�, prowadz�c� do specjalizacji, 
szczegółow� wiedz� z zakresu zaburze� w zachowaniach 
młodzie�y, profilaktyki uzale�nie�, zjawisk patologii społecznej 

 

PPS_W07 ma uporz�dkowan� i pogł�bion�, prowadz�c� do specjalizacji, 
szczegółow� wiedz� z zakresu innych dyscyplin pokrewnych 
profilaktyce społecznej  
i resocjalizacji 

 

PPS_W08 zna proces i uwarunkowania resocjalizacji sytuacji kulturowej 
współczesnego człowieka  

 

PPS_W09 ma pogł�bion� wiedz� o metodyce wychowania  
i nauczania niedostosowanych społecznie 
 

 

PPS_W10 ma podstawow� wiedz� w kwestii rodzinnych uwarunkowa� 
resocjalizacji i profilaktyki społecznej 

 

PPS_W11 posiada znajomo�� prawa w profilaktyce i resocjalizacji społecznej  
PPS_W12 zna i rozumie podstawowe poj�cia i zasady z zakresu 

nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzie�y  
 

PPS_W13 ma elementarn� wiedz� dotycz�c� procesów komunikowania 
interpersonalnego, społecznego 
i mi�dzykulturowego oraz metodyki zaj�� profilaktycznych w 
szkole.  

 

Umiej�tno�ci 

PPS_U01 potrafi samodzielnie wyszukiwa�, analizowa�, ocenia�, 
selekcjonowa� i integrowa� informacje z wykorzystaniem ró�nych 
�ródeł oraz formułowa� na tej podstawie krytyczne s�dy z 
wykorzystaniem wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej i 
resocjalizacji 

 

PPS_U02 posiada umiej�tno�ci badawcze w zakresie metodyki wychowania i 
nauczania niedostosowanych społecznie oraz terapii, profilaktyki i 
resocjalizacji osób uzale�nionych 

 

PPS_U03 posiada podstawowe umiej�tno�ci badawcze w zakresie dyscyplin 
pomocniczych profilaktyki społecznej  
i resocjalizacji 

 

PPS_U04 posiada umiej�tno�� interpretowania podstawowych �ródeł 
pedagogicznych 

 

PPS_U05 umie samodzielnie zdobywa� wiedz� i poszerza� umiej�tno�ci 
badawcze oraz podejmowa� autonomiczne działania zmierzaj�ce do 
rozwijania zdolno�ci i kierowania własnym rozwojem osobowym 
i karier� zawodow� 

 

PPS_U06 posiada umiej�tno�� integrowania wiedzy z ró�nych dyscyplin w 
zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w 
nietypowych sytuacjach profesjonalnych 

 

PPS_U07 potrafi integrowa� wiedz� z ró�nych subdyscyplin pedagogiki oraz 
odnajdywa� powi�zania pomi�dzy innymi działami nauk 
pomocniczych 
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PPS_U08 potrafi przekazywa� zdobyt� wiedz� w obszarze nauczania oraz 
szeroko rozumianej profilaktyki 
i resocjalizacji 

 

PPS_U09 posiada umiej�tno�� merytorycznego argumentowania, 
prowadzenia merytorycznej debaty, z wykorzystaniem własnych 
pogl�dów oraz pogl�dów zaczerpni�tych  
z literatury, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych 
podsumowa� 

 

PPS_U10 umie prowadzi� dialog interpersonalny konieczny do prawidłowego 
prowadzenia profilaktyki społecznej 
i resocjalizacji  

 

PPS_U11 posiada umiej�tno�� formułowania opinii krytycznych 
o wytworach kultury na podstawie zdobytej wiedzy humanistycznej 
i do�wiadczenia oraz umiej�tno�� prezentacji opracowa� 
krytycznych w ró�nych formach  

 

PPS_U12 potrafi prawidłowo interpretowa� i wyja�nia� zjawiska społeczne 
oraz wzajemne relacje mi�dzy zjawiskami społecznymi oraz 
nieprawidłowo�ci w zachowaniach indywidualnych i społecznych  

 

PPS_U13 potrafi posługiwa� si� systemami normatywnymi  
PPS_U14 potrafi nawi�zywa� współprac� z ró�nymi podmiotami działalno�ci 

edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej 
 

PPS_U15 potrafi twórczo wł�czy� si� w ró�ne formy działalno�ci 
pedagogicznej, społecznej oraz organizacji wspieraj�cych 
profilaktyk� społeczn� i resocjalizacj� 

 

PPS_U16 posiada umiej�tno�� przygotowywania ró�nych wypowiedzi na 
pi�mie w j�zyku polskim 

 

PPS_U17 posiada pogł�bion� umiej�tno�� przygotowania wyst�pie� ustnych, 
w j�zyku polskim i z wykorzystaniem wybranego j�zyka obcego 

 

PPS_U18 posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie ró�nych form 
komunikacji z uwzgl�dnieniem �rodowisk patologicznych. 

 

Kompetencje społeczne 

PPS_K01 ma krytyczn� �wiadomo�� poziomu własnej dojrzało�ci osobowej, 
nabytej wiedzy i umiej�tno�ci w zakresie zdobytej wiedzy 

 

PPS_K02 rozumie potrzeb� intelektualnego oraz religijno-duchowego 
formowania si� przez całe �ycie, potrafi inspirowa� i organizowa� 
proces kształcenia si� innych osób oraz potrafi samodzielnie i 
krytycznie uzupełnia� wiedz� i umiej�tno�ci, rozszerzone o wymiar 
interdyscyplinarny 

 

PPS_K03 potrafi współdziała� i pracowa� w grupie, przyjmuj�c  
w niej ró�ne role, potrafi tak�e by� animatorem 
w �rodowiskach dysfunkcyjnych 

 

PPS_K04 potrafi odpowiednio okre�li� priorytety słu��ce realizacji 
okre�lonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywa� 
wielokierunkowe skutki swojej działalno�ci 

 

PPS_K05 ma �wiadomo�� zło�ono�ci rzeczywisto�ci i rozumie potrzeb� 
interdyscyplinarnego podej�cia do rozwi�zywanych problemów 

 

PPS_K06 identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwi�zane z �yciem 
indywidualnym i społecznym 

 

PPS_K07 ma �wiadomo�� własnej, indywidualnej odpowiedzialno�ci za 
kształt �ycia społecznego, kultury, oraz �rodowisk, w których 
podejmuje resocjalizacj� 

 

PPS_K08 interesuje si� dokonaniami, o�rodkami i szkołami badawczymi w 
zakresie pedagogiki, psychologii, profilaktyki społecznej i 
resocjalizacji  
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PPS_K09 uczestniczy w �yciu kulturalnym i interesuje si� aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi 

 

PPS_K10 uczestniczy w działaniach na rzecz budowania wi�zi społecznych 
ze szczególnym uwzgl�dnieniem rodziny, relacji mi�dzyosobowej, 
�rodowisk zagro�onych patologi� społeczn� i uzale�nieniami, 
krzewi zdrowe pogl�dy, przez co przyczynia si� do budowania 
pozytywnych relacji tworz�cych społeczno�� lokaln� i globaln�. 
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