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EFEKTY UCZENIA SIĘ 

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

studia magisterskie – profil ogólnoakademicki  

 
Umiejscowienie kierunku w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych, do których odnoszą się efekty uczenia się: pedagogika, językoznawstwo, informatyka, nauki prawne, 

nauki socjologiczne, nauki o kulturze i religii, psychologia, nauki o komunikacji społecznej i mediach 

wskazanie dyscypliny wiodącej: PEDAGOGIKA 

 

 

Symbol opisu 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK w 

zakresie: 

PEDAGOGIKA 

OPIS CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO 

STOPNIA PRK 

 

Symbol efektu 

kierunkowego 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

WIEDZA, absolwent zna i rozumie: 

 

P7S_WG 

 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, 

obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 

teorie wyjaśniające złożone zależności między 

nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę 

ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub 

artystycznych tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 

teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe 

zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z 

zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej 

– właściwe dla programu studiów 

 

główne tendencje rozwojowe dyscyplin 

naukowych lub artystycznych, do których jest 

przyporządkowany kierunek studiów 

KA7_WG1 

Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, 

subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego 

rozwoju siebie i ucznia. 

KA7_WG2 
Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i psychologii, rozumie 

jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

KA7_WG3 

Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, 

wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi 

je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać  

KA7_WG4 

Ma interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą dzieciństwa (CHILDHOOD 

STUDIES) – rozwoju człowieka, współczesnych badań nad dzieciństwem i 

dobrostanem dziecka   

KA7_WG5 

Zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, orientuje się 

w stanowiskach i podejściach metodologicznych,  ma wiedzę o projektowaniu 

i prowadzeniu badań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w 

wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz jakość i zakres udzielanego 

wsparcia społecznego   
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KA7_WG6 

Ma wiedzę dotyczącą zróżnicowanych możliwości dzieci/uczniów w okresie 

przedszkolnym i młodszym szkolnym, rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii 

KA7_WG7 

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i 

dobrych praktyk, stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej 

KA7_WG8 

Ma wiedzę dotyczącą innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i 

organizowania pracy własnej 

KA7_WG9 
Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego 

wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia dzieci 

KA7_WG10 
Ma wiedzę dotyczącą funkcjonowania i dysfunkcji aparatu mowy oraz 

prawidłowych nawyków posługiwania się narządami mowy 

KA7_WG11 
Ma wiedzę dotyczących różnych dziedzin wiedzy zapewniającą 

konstruktywne jej wykorzystanie w edukacji dziecka 

KA7_WG12 
Ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań 

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

P7S_WK 

 

fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji  

 

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania różnych rodzajów działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w 

tym zasady ochrony własności przemysłowej i 

prawa autorskiego  

KA7_WK1 

Ma wiedzę dotyczącą praw dziecka, sposobów ich egzekwowania oraz 

propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza 

nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich 

kulturowych uwarunkowaniach 

KA7_WK2 

Ma wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ze szczególnym 

uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, udzielania pierwszej 

pomocy i odpowiedzialności opiekuna 

KA7_WK3 

Ma wiedzę dotyczącą struktury i funkcji systemu edukacji: podstaw 

prawnych, celów, organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 

wychowawczych i opiekuńczych, i zachodzących między nimi relacjach 

KA7_WK4 

Ma wiedzę dotyczącą alternatywnych form edukacji ich powiązań z nurtami i 

systemami pedagogicznymi, rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania 

KA7_WK5 

Ma wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów więzi społecznych, 

prawidłowości nimi rządzących oraz dotyczącą edukacji międzykulturowej, 

jej specyfiki i sposobów realizacji 
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KA7_WK6 
Ma wiedzę dotyczącą edukacji włączającej, a także sposobów realizacji 

zasady inkluzji 

KA7_WK7 

Ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, oraz roli nauczyciela/wychowawcy w rozwijaniu postaw i 

zachowań dzieci/uczniów oraz zasad i norm etycznych obowiązujących w 

przedszkolu i szkole; znaczenia własnego rozwoju nauczyciela w pracy z 

dziećmi 

KA7_WK8 

Ma wiedzę dotyczącą komunikowania się społecznego i interpersonalnego, ich 

prawidłowości i zakłóceń ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w 

przedszkolu i szkole 

KA7_WK9 
Ma wiedzę dotyczącą głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i 

procesów w nich zachodzących 

KA7_WK10 
Ma wiedzę dotyczącą różnych typów i funkcji oceniania, procedur z nią 

związanych oraz przestrzegania zasad i norm etycznych 

 

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi: 

 

P7S_UW 

 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – 

formułować i rozwiązywać złożone i 

nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych 

warunkach przez:  

- właściwy dobór źródeł i informacji z nich 

pochodzących, dokonywanie oceny, 

krytycznej analizy, syntezy, twórczej 

interpretacji i prezentacji tych informacji,  

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i 

narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych,  

- przystosowanie istniejących lub opracowanie 

nowych metod i narzędzi. 

 

KA7_UW1 

Ma umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na 

temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz 

interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych i proponuje 

ich rozwiązania 

KA7_UW2 

Posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań 

pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i 

techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje i interpretuje wyniki 

badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb, możliwości, uzdolnień każdego dziecka/ucznia pod 

względem planowania, realizacji i oceny spersonalizowanych programów 

kształcenia i wychowania 

KA7_UW3 

Wykorzystuje wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, 

przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, 

korzystania z baz danych, posługiwania się grafiką prezentacyjną, 

korzystania z usług w sieciach informatycznych 

KA7_UW4 Skutecznie wykorzystuje TIK w pracy badawczej i dydaktycznej 
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formułować i testować hipotezy związane z 

prostymi problemami badawczymi KA7_UW5 

Potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej 

sposób postępowania oraz adekwatnie do celów wychowania i kształcenia 

dobiera metody, tworzy, testuje i modyfikuje materiały dydaktyczne 

KA7_UW6 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i 

wykorzystuje w codziennej działalności edukacyjnej różnorodne sposoby 

organizowania środowiska nauczania-uczenia się, uwzględniając specyficzne 

potrzeby i możliwości grupy, jak i poszczególnych dzieci/uczniów 

KA7_UW7 

Identyfikuje naturalne, spontaniczne zachowania dzieci/uczniów jako 

sytuacje dydaktyczne; generuje oryginalne rozwiązania pojawiających się 

problemów pedagogicznych 

KA7_UW8 Posługuje się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu 

P7S_UK 

 

komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców  

 

prowadzić debatę  

 

posługiwać się językiem obcym na poziomie 

B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

KA7_UK1 

Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego 

obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa 

wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność 

czytania i pisania na poziomie B2 

KA7_UK2 

Ma kompetencje międzykulturowe i glottodydaktyczne, pozwalające na 

efektywną pracę w środowiskach zróżnicowanych kulturowo oraz z dziećmi, 

dla których język polski jest drugim językiem 

KA7_UK3 

Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 

precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i odbiorcami 

spoza grona specjalistów oraz skutecznie wykorzystywać na rzecz rozwoju 

dziecka/ucznia informacje uzyskane na jego temat 

KA7_UK4 

Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk i o różnej kondycji 

emocjonalnej, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do 

komunikacji w grupie przedszkolnej/klasie szkolnej i poza nią 

P7S_UO 

 

kierować pracą zespołu  

 

współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 

zespołach 

KA7_UO1 

Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność 

innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania 

problemów 

KA7_UO2 

Profesjonalnie organizuje pracę w zespole i racjonalnie, zgodnie z technikami 

pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć, odpowiedzialnie i celowo 

organizuje pracę ucznia/dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku 
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KA7_UO3 
Posługuje się normami społecznymi w działalności zawodowej, kierując się 

szacunkiem dla godności każdego człowieka 

KA7_UO4 

Posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji 

wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i 

kształcenia; buduje prawidłowe więzi w środowiskach społecznych 

KA7_UO5 
Skutecznie animuje i monitoruje realizację zespołowych działań edukacyjnych 

dzieci/uczniów, wykorzystując między innymi różne formy zabawy 

KA7_UO6 

Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność 

współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami 

dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej/szkolnej 

oraz lokalnej 

KA7_UO7 
Rozpoznaje specyfikę środowiska lokalnego i regionalnego oraz podejmuje 

współpracę na rzecz dobra dzieci/uczniów i tego środowiska 

KA7_UO8 Potrafi udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej 

P7S_UU 

 

samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać 

innych w tym zakresie  

 

KA7_UU1 

Jest świadomy swojej roli w oddziaływaniu na zachowania i postawy 

dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; utożsamia się z wartościami, 

celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej 

KA7_UU2 

Tworzy sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i wykorzystuje proces oceniania 

do motywowania dzieci/uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizuje ich 

skuteczność oraz modyfikuje działania w celu uzyskania pożądanych efektów 

wychowania i kształcenia; 

KA7_UU3 
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac, projektuje działania 

zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy 

KA7_UU4 
Inspiruje sytuacje i angażuje dzieci/uczniów do rozwoju myślenia 

komutacyjnego 

KA7_UU5 
Wykorzystuje skuteczne sposoby promowania i kształtowania u uczniów 

postaw obywatelskich i odpowiedzialności w świecie mediów cyfrowych 

KA7_UU6 
Projektuje i realizuje działania, mające na celu edukację aksjologiczną i 

wychowanie ku wartościom, wprowadza dzieci/uczniów w świat wartości 

KA7_UU7 

 

Identyfikuje i rozbudza zainteresowania dzieci/uczniów oraz dostosowuje 

treści kształcenia do ich zasobów; animuje pracę nad rozwojem uczestników 

procesów edukacyjnych oraz wspiera ich samodzielność i przygotowuje do 

uczenia się przez całe życie 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do: 

 

P7S_KK 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 

odbieranych treści  

 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz 

zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu 

KA7_KK1 
Świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji a także 

podstawowych aspektów filozofii nauczania 

KA7_KK2 Stosuje i rozwija własne metody kształcenia i oceniania z wykorzystaniem TIK 

P7S_KO 

wypełniania zobowiązań społecznych, 

inspirowania i organizowania działalności na 

rzecz środowiska społecznego  

 

inicjowania działań na rzecz interesu 

publicznego  

 

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy  

KA7_KO1 Projektuje i wdraża działania innowacyjne 

KA7_KO2 

Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające 

modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy 

P7S_KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 

społecznych, w tym:  

 rozwijania dorobku zawodu,  

 podtrzymywania etosu zawodu,  

 przestrzegania i rozwijania zasad etyki 

zawodowej oraz działania na rzecz 

przestrzegania tych zasad  

KA7_KR1 
Projektuje ścieżkę własnego rozwoju, uwzględniając między innymi 

profilaktykę wypalenia zawodowego 

KA7_KR2 Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia 
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Objaśnienia oznaczeń  

P7S_WG – symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK KA7_WG1 – symbol efektu kierunkowego 

P – profil praktyczny 

A – profil ogólnoakademicki  
 K – kierunkowe efekty kształcenia 

A – profil kształcenia (A - ogólnoakademicki, P – praktyczny) 

6 – poziom kształcenia (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego stopnia 

i magisterskie) 

 

P6 lub P7 – poziom PRK (6 - studia pierwszego stopnia, 7 – studia drugiego 

stopnia i magisterskie) 

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego 

 

W – wiedza (kategoria opisowa)  W – wiedza (kategoria opisowa) 

G – głębia i zakres 

K - kontekst 
 G – głębia i zakres 

K - kontekst 

U – umiejętności (kategoria opisowa)  U – umiejętności (kategoria opisowa) 

W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

 W – wykorzystanie wiedzy 

K – komunikowanie się 

O – organizacja pracy 

U – uczenie się 

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)  K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa) 

K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 K – krytyczna ocena 

O - odpowiedzialność 

R – rola zawodowa 

 

 

 

 

  ………………………………………… 

  (pieczątka i podpis Dziekana) 


