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EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe:
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie dostępnością – specjalista ds. dostępności
Umiejscowienie studiów podyplomowych w dziedzinie kształcenia
L.p. Symbol
Efekty uczenia się dla studiów
Odniesienie do
efektów
podyplomowych
charakterystyk
uczenia się
drugiego stopnia
PRK (symbol kodu)
Wiedza
Słuchacz posługuje się wiedzą dotyczącą
W_01
P6S_WG
funkcjonowania osób ze szczególnymi
P6S_WK
potrzebami w kontekście dostępności
P5S_WZ
organizacji, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii wynikających z
ekonomii dostępności
Słuchacz posługuje się wiedzą dotyczącą
W_02
P7S_WG
rozwiązań w zakresie dostępności
P7S_WK
cyfrowej, architektonicznej, transportowej i
P5S_WK
informacyjno-komunikacyjnej, w tym w
zakresie relacji między instytucją a
osobami ze szczególnymi potrzebami
Słuchacz ma wiedzę na temat prawnoW_03
P6S_WG
administracyjnych aspektów zarządzania
dostępnością w organizacji
Słuchacz ma wiedzę na temat roli
W_04
P7S_WG
racjonalnych rozwiązań i uniwersalnego
projektowania w procesie zintegrowanego
zarządzania dostępnością w organizacji
Umiejętności
Słuchacz posiada umiejętność oceniania
U_01
P6S_UW
dostępności w organizacji w zakresie m.in.
P7S_UW
architektonicznym, cyfrowym,
P5S_UW
transportowym i informacyjnokomunikacyjnym oraz stosownych
przepisów prawnych
Słuchacz potrafi rekomendować
U_02
P7S_UW
rozwiązania uwzględniające potrzeby osób
P5S_UK
ze szczególnymi potrzebami i możliwość
ich realizacji przez organizację, szczególnie

U_03

U_04

K_01

K_02

K_03

K_04

w kontekście bieżących problemów
społecznych i demograficznych
Słuchacz posiada umiejętność samodzielnej
analizy zadań, jakie należą do koordynatora
ds. dostępności, potrafi przygotować plan
działania instytucji na rzecz dostępności
Słuchacz posiada umiejętności pozwalające
mu na aktywność w zakresie tworzenia i
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
uwzględniającej wdrażanie idei innowacji
na rzecz dostępności, zasad uniwersalnego
projektowania i racjonalnych usprawnień
Kompetencje
Słuchacz potrafi opracować rozwiązania do
wdrożenia dostępności w organizacji,
uczestniczyć w budowaniu innowacyjnych
projektów społecznych, również tych
współfinansowanych z funduszy
europejskich, angażując we współpracę
różnych partnerów społecznych
Słuchacz potrafi przedstawić plan
dostępności w organizacji, współpracować
w zespołach zajmujących się tworzeniem i
wdrażaniem innowacji na rzecz
dostępności, w tym jako specjalista ds.
dostępności
Słuchacz jest przygotowany do czynnego
włączania się w życie społeczne, korzysta
ze zdobytej wiedzy w celu podnoszenia
swojej skuteczności w komunikacji z
otoczeniem, w tym szczególnie z osobami
wykazującymi szczególne potrzeby
Posiada umiejętność wykorzystania
zdobytej wiedzy, poszerzoną o krytyczną
analizę jej skuteczności i przydatności.
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P6S_UW
P5S_UO

P6S_UU
P6S_UO
P5_UU

P6S_KO
P7S_KO
P5S_KR

P7S_KO
P5S_KO

P6S_KK
P7S_KK
P5S_KO
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P5S_KK
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