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Senatu UAM z dnia 25 kwietnia 2022 r.

EFEKTY UCZENIA SIĘ:
STUDIA PODYPLOMOWE TERAPIA PEDAGOGICZNA
Efekty uczenia się
Efekty uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia dla
poziomów 6-7 określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010)
oraz charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla poziomów 6-7 określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego efektów uczenia się dla kwalifikacji na
poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U z 2018 r. poz. 2218).

Symbol

Efekty uczenia się

Odniesienie do:
uniwersalnych
charakterystyk
poziomów w PRK1

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
uczenia się PRK2

1

2

3

4

Wiedza: absolwent zna i rozumie

SP_W01

w pogłębionym stopniu teorie naukowe właściwe dla studiów
podyplomowych oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną
metodologię badań

P7U_W

P7S_WG

SP_W02

w pogłębionym stopniu charakter, miejsce i znaczenie
społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk

P7U_W

P7S_WG

SP_W03

w pogłębionym stopniu cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu
konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania

P7U_W

P7S_WG
P7S_WK

nauk

Umiejętności: absolwent potrafi

SP_U01

identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy
społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy
z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

P7U_U

P7S_UW

SP_U02

prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich
praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

P7U_U

P7S_UW
P7S_UK

SP_U03

prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy
rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu dyscyplin naukowych
właściwych dla studiów podyplomowych, w odniesieniu do wybranych
kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm

P7U_U

P7S_UW
P7S_UU

P7U_K

P7S_KK

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

SP_K01

1
2

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów
w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązywaniu problemu

Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010).
Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK lub charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się
dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 PRK dla dziedziny sztuki - część I i część II załącznika do rozporządzenia MNiSW z dnia 14listopada 2018 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2218).
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SP_K02

Odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych w tym:
- rozwijania dorobku zawodowego
- podtrzymywania etosu zawodowego
- przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz postrzegania tych zasad

P7U_K

P7S_KR

SP_K03

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania
działań na rzecz środowiska społecznego

P7U_K

P7S_KO

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
1) Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK
P = poziom PRK (6-7)
U = charakterystyka uniwersalna
W = wiedza
U = umiejętności
K = kompetencje społeczne
Przykład:
P6U_W = poziom 6 PRK, charakterystyka uniwersalna, wiedza
2) Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4
P = poziom PRK (6-7)
S = charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W = wiedza
G = zakres i głębia
K = kontekst
U = umiejętności
W = wykorzystanie wiedzy
K = komunikowanie się
O = organizacja pracy
U = uczenie się
K = kompetencje społeczne
K = oceny
O = odpowiedzialność
R = rola zawodowa
Przykład:
P6S_WK = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego,
wiedza – kontekst

2

