Syntetyczny opis kwalifikacji ze szkolnictwa wyższego
1. Nazwa kwalifikacji
1.1. Tytuł zawodowy

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Praca socjalna

Licencjat
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Social Work

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Warszawski

University of Warsaw

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji

Faculty of Applied Social Sciences and
Resocialisation

3.1. Dziedzina ISCED

0923: Praca socjalna i doradztwo,

0923: Social work and counselling,

3.2. Państwo/region

Polska,

Poland,

3.3. Poziom ERK

6 (studia I stopnia),

6 (bachelor's degree),

3.4. Profil studiów

Ogólnoakademicki,

Academical oriented,

3.5. Język

język polski,

Polish,

3.6. Nakład pracy (ECTS)

180

180

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Praca Socjalna: • ma
The graduate of Social Work: • has basic
podstawową wiedzę o specyfice, przedmiocie, knowledge about the specifics, subject matter,
terminologii i teoriach nauk szczegółowych,
terminology and theories of detailed sciences
odnoszących się do pracy socjalnej i ich
pertaining to social work and their interrelations;
wzajemnych relacjach; • ma podstawową wiedzę • has basic knowledge of social institutions and
o instytucjach społecznych, zjawiskach
social phenomena / problems; • can interpret
społecznych/problemach społecznych; • potrafi social, psychological, cultural, legal, political,
interpretować procesy i zjawiska (społeczne,
organisational and economic processes and
psychiczne, kulturowe, prawne, polityczne,
phenomena, and recognize their relationship with
organizacyjne i ekonomiczne) i dostrzega ich
the causes of problems experienced by
związek z przyczynami problemów
individuals, families and communities; • can
doświadczanych przez jednostki, rodziny i
forecast the course of social phenomena and
społeczności; • potrafi prognozować przebieg
processes as well as the effects of applied forms
zjawisk i procesów społecznych, jak również
of social assistance; • has the ability to
efekty stosowanych form pomocy; • posiada
understand social functions, determinants and
umiejętność rozumienia funkcji społecznych,
dilemmas of social work, as well as aid
uwarunkowań oraz dylematów pracy socjalnej, institutions, policies, projects and programmes
instytucji pomocy, polityk, projektów, programów addressed to families and communities in need
adresowanych do rodzin i społeczności
of support; • uses the principles and norms of law
wymagających wsparcia; • posługuje się
and ethics in designing and implementing social
zasadami i normami prawa, etyki w
aid; • effectively chooses strategies and forms of
projektowaniu oraz realizacji form pomocy; •
social intervention aimed at improving the life
dobiera strategie i formy interwencji, których
situation of individuals and families experiencing
celem jest poprawa sytuacji życiowych jednostek problems and difficulties; • participates in the
i rodzin doświadczających problemów i
preparation of social projects; • is aware of the
trudności; • uczestniczy w przygotowywaniu
dilemmas accompanying the practice of social
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

projektów socjalnych; • jest świadomy
work.
dylematów towarzyszących praktykowaniu pracy
socjalnej.
Absolwent kierunku Praca Socjalna może
The graduate of Social Work can find
znaleźć pracę m.in. w: • placówkach pomocy
employment in: • social assistance and labour
społecznej i rynku pracy; • placówkach służby market institutions; • healthcare and justice
zdrowia i wymiaru sprawiedliwości; • rządowej i system institutions; • state and local government
samorządowej administracji publicznej; •
administration; • non-governmental
organizacjach pozarządowych
organisations.

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

5. Zewnętrzny organ ds. zapewniania jakości
5.1. Zewnętrzny organ ds. zapewniania
jakości

Polska Komisja Akredytacyjna,

The Polish Accreditation Committee,

5.2. Podstawa prawna do nadawania
kwalifikacji

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Polska Komisja Akredytacyjna: akredytacja
kierunku Praca Socjalna, ocena pozytywna
listopad 2014 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
Positive accreditation for Social Work by Polish
Accreditation Committee in November 2014.

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji

Uprawnienia do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego.

The right to perform the profession of a social
worker.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Studia na kierunku praca socjalna dają
uprawnienia do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego.

Studies in the field of social work give the right to
perform the profession of a social worker.

6.3. Związek efektów kształcenia/uczenia się
zdefiniowanych dla kwalifikacji z efektami
uczenia się określonymi w sektorowej
ramie kwalifikacji

7. Dodatkowe informacje na temat kwalifikacji
7.1. Informacje o szczególnych cechach
W ramach programu student ma obowiązek
programu studiów istotnych ze względu na odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 210
kompetencje absolwenta
godzin.

As part of the programme, the student is required
to complete a professional internship of 210
hours.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent może kontynuować kształcenie na
The graduate continue education at graduate
studiach magisterskich i uzyskać kwalifikację na studies and obtain a PQF/EQF level 7
poziomie 7 PRK/ERK.
qualification.
Studia na kierunku praca socjalna stanowią
Studies in the field of social work provide a
podstawę do budowania swojej kariery w
foundation for building a career in professions
zawodach związanych, z jednej strony, ze
related to support and therapy of individuals and
wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z
families on the one hand and solving social
drugiej zaś – z rozwiązywaniem problemów
problems (e.g. poverty, social exclusion,
społecznych (np. bieda i wykluczenie społeczne, unemployment, addictions, social
bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie
maladjustment) as well as designing and
społeczne i in.) oraz projektowaniem i realizacją implementing social policy on a local and
zadań polityki społecznej w skali lokalnej i
regional scale on the other.
regionalnej.

7.4. Pozostałe uwagi
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