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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW: 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

 

Nazwa kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji 7 poziom 

Poziom studiów jednolite studia magisterskie 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta 

magister 

Dyscyplina naukowa - pedagogika 

Dyscyplina wiodąca - pedagogika 

 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

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 Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
uniwersalnych 
charakterystyk 
poziomów w PRK1 

Odniesienie do 
charakterystyk 
drugiego stopnia 
uczenia się PRK2 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 

współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej nurty i systemy 
pedagogiczne, podstawy metodologiczne; rozumie ich historyczne 
i kulturowe uwarunkowania, szczególnie w kontekście edukacji 
małego dziecka 

P7U_W  P7S_WG 

K_W02 
cele, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych 
i terapeutycznych 

P7U_W P7S_WG 

K_W03 
podstawy prawne, strukturę i funkcje systemu edukacji oraz innych 
systemów związanych z szeroko pojętą edukacją dziecka, a także 
wybrane systemy edukacyjne innych krajów                                       

P7U_W P7S_WK 

K_W04 

biologiczne, psychologiczne, społeczne, filozoficzne podstawy 
edukacji; istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonie 
i dysharmonie, normy i patologie tych procesów w odniesieniu do 
edukacji małego dziecka                                   

P7U_W 
P7S_WG 

P7S_WK 

                                                           

1 Uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK – załącznik do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i poz. 1010). 
2 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 Ii część II załącznika do rozporządzenia 

MNiSW z dnia 14listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 
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K_W05 
funkcje mediów oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych 
(ICT) w zastosowaniach edukacyjnych i pracy pedagoga 
propedeutycznej edukacji dziecka      

P7U_W P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 

samodzielnie wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną 
z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
analizy i rozwiązywania złożonych problemów edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych 
i terapeutycznych; ukierunkowywać innych na te zadania w procesie 
edukacji małego dziecka 

P7U_U P7S_UU 

K_U02 

wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej 
sposób postępowania, dobierać środki i metody pracy w celu 
efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych i 
efektywnej komunikacji  

P7U_U P7S_UW 

    K_U03 

wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu podejmowania działań 
służących identyfikacji podmiotowych potrzeb, rozbudzaniu 
zainteresowań dzieci i uczniów, rozwijaniu ich kompetencji, w tym 
kreatywności, umiejętności samodzielnego rozwiązywania 
problemów jak również -  za pomocą poznanych strategii i technik 
wspierać samodzielność i stymulować ich osobisty rozwój 

P7U_U P7S_UW 

    K_U04 

zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielić 
pierwszej pomocy, a także sprawnie posługiwać się normami prawa 
i etyki pracy w instytucjach edukacyjnych zachowując świadomość 
potrzeby ustawicznego uczenia się w wyżej wymienionych 
zakresach 

P7U_U P7S_UU 

    K_U05 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 + Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną 
terminologią           

P7U_U P7S_UU 

     K_U06 

rozróżniać orientacje w metodologii badań pedagogicznych, 
formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody, 
techniki i konstruować narzędzia badawcze; opracowywać, 
prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, 
wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej 
subdyscypliny pedagogiki 

P7U_U P7S_UW 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 

utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w 
praktyce pedagogicznej, odznaczania się rozwagą, dojrzałością 
i przedsiębiorczością w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu 
działań pedagogicznych z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej 

P7U_K P7S_KO 

K_K02 

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami 
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego 
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania 
pedagogiczne na rzecz wspierania rozwoju małego dziecka 

P7U_K P7S_KR 

K_K03 

odznaczania się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do 
pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, 
odznaczania się odpowiedzialnością wobec ludzi, dla których dobra 
stara się działać, a także wyrażania i modelowania takiej postawy w 
środowisku specjalistów i środowisku pracy 

P7U_K P7S_KR 

K_K04 
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, podejmowania działań 
mających na celu ustawiczne uczenie się     

P7U_K P7S_KK 

K_K05 

podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazywania 
aktywności, odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu 
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie 
pedagogiki; angażowania się we współpracę 

P7U_K 
P7S_KK 

P7S_KO 
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K_K06 

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania 
w środowisku pracy i życia, podejmowania inicjatyw, krytycznej 
oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, 
przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią 

P7U_K P7S_KR 

 

 

 

 

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 

 


