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kierunkowych 

efektów 

kształcenia

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

charakterystyki 

ogólnej efektów 

uczenia się (kod 

składnika opisu)

1 K_W01
podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę 

głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących
P6S_WK

2 K_W02

klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, 

uczenia się i nauczania lub kształcenia, socjalizacji oraz różnorodne 

uwarunkowania tych procesów

P6S_WG

3 K_W03

źródła i miejsce pedagogiki specjalnej w nauce oraz jej przedmiotowe i 

metodologiczne powiązania z dziedzinami nauk społecznych, 

humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu

P6S_WG

4 K_W04 zakresy pedagogiki specjalnej P6S_WG

5 K_W05
koncepcje resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów
P6S_WG

6 K_W06

metodologię badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk 

humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady 

projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej (resocjalizaycjnej) oraz postulat wieloparadygmatyczności

P6S_WG

7 K_W07

metodologiczne założenia i zasady oraz etyczne normy projektowania i 

realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej 

(resocjalizacyjnej)

P6S_WG

8 K_W08 zasady i normy etyczne obowiązujące w zakresie terapii i resocjalizacji P6S_WG

9 K_W09

współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i wynikające z niego nowe formy edukacji, w 

tym integracyjna i włączająca

P6S_WG

10 K_W10
system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia 

powszechnego
P6S_WK

11 K_W11

organizację i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w 

szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych 

(resocjalizacyjnych) z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub 

opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie 

nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć

P6S_WK

12 K_W12
merytoryczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć – zgodnie z 

wybranym zakresem pedagogiki specjalnej (resocjalizacyjnej)
P6S_WK
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13 K_W13
podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy oraz zasady 

efektywnego posługiwania się narządem mowy;
P6S_WG

14 K_W14
procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich 

prawidłowości i zakłócenia;
P6S_WG

15 K_W15 zasady udzielania pierwszej pomocy; P6S_WG

16 K_W16 zasady ochrony własności intelektualnej. P6S_WK

17 K_W17

podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej: definicje, pojęcia, zakresy, rys 

historyczny, polskie szkoły pedagogiki resocjalizacyjnej – twórców i ich 

dzieła, współczesne koncepcje i teorie resocjalizacyjne, proces 

resocjalizacji w teorii i praktyce, dylematy resocjalizacyjne, 

nieprzystosowanie społeczne; resocjalizację-readaptację-reintegrację, 

działania od izolacji do środowiska otwartego, koncepcje twórczej 

resocjalizacji jako przykłady odziaływań destygmatyzujących i podstawy 

teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej;

P6S_WG

18 K_W18

diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji, diagnozę deficytów, 

diagnozę potencjałów, modele diagnostyczne, diagnozę źródeł 

nieprzystosowania społecznego, diagnozę osób zagrożonych i 

nieprzystosowanych społecznie, diagnozę kryminologiczną;

P6S_WG

19 K_W19

dewiacje społeczne w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, 

koncepcje, teorie dewiacji społecznych, współczesne tendencje rozwoju 

dewiacji społecznych, etiologię, skutki dewiacji społecznych, 

profilaktykę i zapobieganie dewiacjom społecznym;

P6S_WK

20 K_W20

edukację w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej, rolę szkoły jako 

środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowisko inkluzji 

społecznej, rolę i zadania nauczycieli, wychowawców, pedagoga 

szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego, funkcje wychowawcze 

szkoły, problemy wychowawcze we współczesnej szkole i środowisku 

szkolnym, specyfikę procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, 

placówkach systemu oświaty i ośrodkach o charakterze 

resocjalizacyjno-wychowawczym

P6S_WK

21 K_W21

prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w pracy 

pedagoga: podstawy prawne funkcjonowania systemów resocjalizacji w 

perspektywie krajowej i międzynarodowej, instytucje oddziaływań 

profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, instytucje 

oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku 

zamkniętym; podstawy kryminologii z elementami wiktymologii; 

znaczenie organizacji pozarządowych w procesie resocjalizacji; 

zagadnienia pomocy rodzinie i poradnictwa wychowawczo-

resocjalizacyjnego.

P6S_WK

22 K_W22

metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; teoretyczne 

podstawy instytucjonalnych oddziaływań metodycznych; założenia, 

metody i formy realizacji socjotechniki, psychotechniki, antropotechniki i 

kulturotechniki; metody twórczej resocjalizacji w placówkach: teatru 

resocjalizacyjnego, resocjalizacji przez sport, muzykoterapii, 

plastykoterapii i dramy; metody wspierające proces readaptacji i 

reintegracji społecznej; metodykę pracy wychowawcy w specjalnych 

ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach 

dla nieletnich i zakładach poprawczych; podstawy metodyczne pracy 

wychowawcy w aresztach śledczych i zakładach karnych; przyczyny 

stresu i wypalenia zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych;

P6S_WK



23 K_W23

metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; 

teoretyczne podstawy środowiskowych oddziaływań metodycznych; 

zasady współpracy wychowawców ze środowiskiem otwartym; metody 

pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego, realizujących 

zadania resocjalizacyjne, kuratora sądowego, w ośrodkach 

kuratorskich; metody twórczej resocjalizacji w środowisku otwartym: 

teatr resocjalizacyjny, resocjalizację przez sport, muzykoterapię, 

plastykoterapię i dramę; zagadnienie superwizji w resocjalizacji; metody 

pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i placówkach wsparcia 

dziennego streetworkerów i pedagogów

P6S_WG

24 K_W24
zadania charakterystyczne dla szkoły, placówki systemu oświaty oraz 

środowisko, w jakim one działają
P6S_WK

25 K_W25
organizację, statut i plan pracy szkoły oraz program wychowawczo-

profilaktyczny; 
P6S_WK

26 K_W26

zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom, wychowankom w szkole, 

placówce systemu oświaty i poza nimi. P6S_WK

∑

1 K_U01

wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej 

oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów 

terapeutycznych i resocjalizacyjnych;

P6S_UW

2 K_U02

rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich 

powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej 

(resocjalizaycjnej), dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych 

oraz medycznych i nauk o zdrowiu;

P6S_UW

3 K_U03

rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych w 

zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, formułować cele i problemy 

badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować 

narzędzia badawcze, opracowywać, prezentować i interpretować wyniki 

badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań w 

obrębie wybranego zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacyjnej)

P6S_UW

4 K_U04

diagnozować złożone sytuacje terapeutyczne i resocjalizacyjne, 

projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów;

P6S_UW

5 K_U05

wykorzystywać aktualne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne w 

planowaniu, realizacji, monitorowaniu i ewaluacji procesu wychowania i 

nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

P6S_UW

6 K_U06

wykorzystywać na podstawowym poziomie wiedzę psychologiczną i na 

poziomie rozszerzonym wiedzę pedagogiczną oraz pozyskiwać dane do 

analizowania zachowań, procesów i zjawisk w obszarze terapii i 

resocjalizacji;

P6S_UW

7 K_U07

prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania, 

dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać 

zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć;

P6S_UO

8 K_U08

wdrażać efektywne programy zwiększające umiejętności poznawcze i 

kompetencje społeczne uczniów oraz programy poprawiające integrację 

rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

P6S_UO

Umiejętności - potrafi:



9 K_U09

pracować w zespole, pełniąc w nim różne role, podejmować i 

wyznaczać zadania, współpracować z nauczycielami, specjalistami, 

rodzicami i opiekunami uczniów; 

P6S_UO

10 K_U10

analizować własne działania pedagogiczne, dydaktyczne, 

wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne, wskazywać obszary 

wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań 

innowacyjnych

P6S_UU

11 K_U11
projektować i prowadzić zajęcia oraz dokonywać ich ewaluacji – 

zgodnie z wybranym zakresem pedagogiki specjalnej (resocjalizacyjnej)
P6S_UW

12 K_U12

poprawnie posługiwać się językiem polskim oraz poprawnie i 

adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się specjalistyczną 

terminologią;

P6S_UK

13 K_U13 posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu; P6S_UK

14 K_U14 udzielać pierwszej pomocy; P6S_UO

15 K_U15
współpracować z członkami zespołów badawczych na każdym etapie 

projektowania i realizacji badań naukowych;
P6S_UO

16 K_U16
samodzielne rozwijać wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne z 

wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii;
P6S_UU

17 K_U17
twórczo korzystać z teorii dotyczących rozwoju człowieka, socjalizacji, 

wychowania, nauczania-uczenia się oraz krytycznie je oceniać.
P6S_UW

18 K_U18

analizować pedagogikę resocjalizacyjną; przedstawiać rys historyczny 

pedagogiki resocjalizacyjnej; opisywać polskie szkoły pedagogiki 

resocjalizacyjnej, w tym wymieniać ich twórców oraz ich dzieła; 

analizować proces socjalizacji w teorii i praktyce, określać dylematy 

socjalizacyjne oraz nieprzystosowanie społeczne, analizować 

koncepcje, teorie, definicje; charakteryzować pojęcia resocjalizacji-

readaptacji-reintegracji, stosować definicje, pojęcia i zakresy; 

analizować i wykorzystywać współczesne koncepcje i teorie 

resocjalizacyjne; projektować działania od izolacji do środowiska 

otwartego; prezentować koncepcję twórczej resocjalizacji jako 

przykładu odziaływań destygmatyzujących; stosować podstawy 

teoretyczne metodyki pracy resocjalizacyjnej;

P6S_UW

19 K_U19

analizować i stosować diagnozę psychopedagogiczną w resocjalizacji; 

analizować diagnozę deficytów i potencjałów; prezentować i analizować 

modele diagnostyczne; stosować diagnozę źródeł nieprzystosowania 

społecznego; analizować i stosować diagnozę osób zagrożonych i 

nieprzystosowanych społecznie; analizować i interpretować diagnozę 

kryminologiczną; 

P6S_UW

20 K_U20

analizować dewiacje społeczne w perspektywie pedagogiki 

resocjalizacyjnej; interpretować koncepcje i teorie dewiacji społecznych; 

określać współczesne tendencje rozwoju dewiacji  społecznych, 

przyczyny niedostosowania społecznego i skutki dewiacji społecznych, 

a także stosować profilaktykę i zapobieganie dewiacjom społecznym;

P6S_UW

21 K_U21

analizować edukację w perspektywie pedagogiki resocjalizacyjnej; 

charakteryzować rolę szkoły jako środowiska społeczno-

wychowawczego oraz środowisko inkluzji społecznej; analizować rolę i 

zadania nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego i pedagoga 

resocjalizacyjnego, funkcje wychowawcze szkoły; analizować i 

intepretować problemy wychowawcze we współczesnej szkole i 

środowisku szkolnym; określać specyfikę procesu nauczania i pracy 

szkolnej w instytucjach,  placówkach systemu oświaty i ośrodkach o 

charakterze resocjalizacyjno-wychowawczym;

P6S_UW



22 K_U22

analizować prawno-społeczne uwarunkowania procesu resocjalizacji w 

pracy pedagoga; prezentować instytucje oddziaływań profilaktyczno-

resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym oraz główne 

organizacje pozarządowe uczestniczące w procesie resocjalizacji; 

wykorzystywać podstawy kryminologii z elementami wiktymologii; 

realizować pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-

resocjalizacyjne. 

P6S_UW

23 K_U23

analizować metodykę oddziaływań w placówkach resocjalizacyjnych; 

analizować i stosować teoretyczne podstawy instytucjonalnych 

oddziaływań metodycznych; analizować i stosować socjotechniki, 

psychotechniki, antropotechniki i kulturotechniki; analizować i stosować 

metody twórczej resocjalizacji w placówkach: teatr resocjalizacyjny, 

resocjalizację przez sport, muzykoterapię, plastykoterapię i dramę; 

analizować i stosować metody wspierające proces readaptacji i 

reintegracji społecznej; stosować metodykę pracy wychowawcy w 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 

schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych; analizować i 

stosować podstawy metodyczne pracy wychowawcy w aresztach 

śledczych i zakładach karnych; określać przyczyny stresu i wypalenia 

zawodowego pedagogów resocjalizacyjnych;

P6S_UW

24 K_U24

analizować i stosować metodykę oddziaływań resocjalizacyjnych w 

środowisku otwartym, teoretyczne podstawy środowiskowych 

oddziaływań metodycznych; planować i realizować współpracę 

wychowawców ze środowiskiem otwartym; analizować i stosować 

metody pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego, 

realizujących zadania resocjalizacyjne, kuratora sądowego, metody 

pracy w ośrodkach kuratorskich; analizować i stosować metody 

twórczej resocjalizacji w środowisku otwartym: teatr resocjalizacyjny, 

resocjalizację przez sport, muzykoterapię, plastykoterapię i dramę; 

analizować i stosować superwizję w resocjalizacji; analizować i 

stosować metody pracy resocjalizacyjnej w środowisku lokalnym i 

placówkach wsparcia dziennego streetworkerów i pedagogów 

podwórkowych.

P6S_UW

25 K_U25

wyciągać wnioski z obserwacji pracy nauczycieli lub terapeutów, ich 

interakcji z uczniami lub wychowankami oraz sposobu, w jaki planują i 

przeprowadzają zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze;

P6S_UW

26 K_U26
wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-

wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli lub specjalistów;
P6S_UW

27 K_U27
zaplanować i przeprowadzić zajęcia pod nadzorem opiekuna praktyk 

zawodowych;
P6S_UW

28 K_U28

analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz 

nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w zakresie 

przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia 

pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

P6S_UW

∑

1 K_K01

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w 

działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego 

człowieka;

P6S_KR

2 K_K02

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi 

podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub 

opiekunami uczniów, oraz włączania ich w działania sprzyjające 

efektywności edukacyjnej;

P6S_KR

Kompetencje społeczne - jest gotów do:



3 K_K03

komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego 

uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania 

edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;

P6S_KR

4 K_K04

porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o 

różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów 

oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i 

poza nią;

P6S_KR

5 K_K05

rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich 

wpływu na funkcjonowanie uczniów, a także podejmowania współpracy 

na rzecz dobra uczniów i tych środowisk;

P6S_KO

6 K_K06
działania na rzecz poprawy jakości działania przedszkola, szkoły lub 

placówki systemu oświaty;
P6S_KO

7 K_K07

pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z 

nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami 

uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej;

P6S_KR

8 K_K08

doceniania tradycji i dorobku badań naukowych w zakresie pedagogiki 

specjalnej oraz ich kontynuacji i poszerzania o nowe obszary i 

procedury badawcze. 

P6S_KK

9 K_K09 autorefleksji nad rozwojem zawodowym; P6S_KK

10 K_K10 wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych. P6S_KK

11 K_K11
okazywania empatii uczniom lub wychowankom potrzebującym 

wsparcia i pomocy;
P6S_KR

12 K_K12
profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie 

wychowawczej;
P6S_KR

13 K_K13 samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej; P6S_KK

14 K_K14
współpracy z nauczycielami lub terapeutami w celu doskonalenia 

swojego warsztatu pracy.
P6S_KR

15 K_K15
skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych oraz z 

nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy.
P6S_KR

∑

………………………  ………………………

data i podpis        data i podpis

Zastępca ds. Kształcenia Dyrektor Kolegium

Efekty uczenia się dla kierunku opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla 

pedagogiki resocjalizacyjnej (Dz.U.2019, poz. 1450) i znajdują 100% pokrycie w efektach przygotowujących do 

wykonywania zawodu nauczycciela. 

Efekty kierunkowe opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji z 

dnia 14 listopada 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r., poz. 2218)


