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

Licencjat lub inny równorzędny

Bachelor of Arts

1.2. Kierunek studiów

Praca socjalna

Social Work

1.3. Specjalność

Opieka nad dzieckiem i rodziną, Profilaktyka
społeczna i wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem

Child and family care, Social prevention and
support for people at risk of exclusion

[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
Wydział Teologii

The John Paul II Catholic University of Lublin

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

Studia przygotowują do profesjonalnego
działania zawodowego w obszarze pracy
socjalnej. Osoba posiadająca kwalifikację ma
ogólną wiedzę z zakresu socjologii, psychologii,
prawa, polityki społecznej, ekonomii oraz
poszerzoną wiedzę z zakresu pracy socjalnej.
Zna system organizacji pomocy społecznej i
potrafi dobierać metody interwencji socjalnej
adekwatne do sytuacji beneficjenta, a także
dokonać ewaluacji podejmowanych działań.
Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać
nietypowe i złożone problemy o charakterze
praktycznym z zakresu pracy socjalnej.
Identyfikuje problemy i patologie społeczne i
rodzinne, diagnozuje i analizuje problemy
jednostek, grup i społeczności wynikające z
ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
starości, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych, zaburzeń psychicznych,
alkoholizmu, narkomanii, przestępczości,
trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz
uchodźstwa. Absolwent umie zaplanować i
zrealizować projekt socjalny. Współdziała z

The studies prepare for professional work in the
area of social work. Graduates possess a
general knowledge of sociology, psychology,
law, social policy, economics and a professional
knowledge of social work. They know the system
of social assistance and are able to select
methods of social intervention appropriate to the
situation of the beneficiary, and to evaluate their
activities. Graduates can identify and solve a
spectrum of complex and non-routine practical
problems in the field of social work. They identify
social and family problems and pathologies,
diagnose and analyse the problems of
individuals, groups and communities affected by
poverty, orphanage, domestic violence,
homelessness, unemployment, disability, old
age, shortcomings in terms of care and
education, mental disorders, alcoholism, drug
addiction, crime, difficulties in adjusting to life
after leaving prison, migration and exile.
Graduates know how to plan and realize a social
project. They cooperate with institutions to
pursue social work tasks. They can
communicate using specialised terminology and
possess necessary debating skills. They can

2.2. Jednostka organizacyjna

Faculty of Theology

3. Cechy kwalifikacji

4. Opis kwalifikacji
4.1. Kompetencje absolwenta
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

4.3. Inne składowe opisu, specyficzne dla
kwalifikacji

instytucjami w zakresie realizacji zadań pracy
socjalnej. Komunikuje się z użyciem języka
specjalistycznego, w tym również w debatach.
Potrafi inicjować i prowadzić działania o
charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i
integracyjnym zwłaszcza w społecznościach
lokalnych, proponować nowe formy pomocy
osobom i rodzinom oraz powoływać instytucje
świadczące pomoc. Inspiruje do prowadzenia
działań samopomocowych wśród grup ryzyka.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy
w zawodzie pracownika socjalnego oraz w
innych zawodach pomocowych, tj.: asystenta
rodziny, koordynatora pieczy zastępczej,
wychowawcy w jednostkach organizacyjnych
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
itp. Może być zatrudniony w obszarze pomocy
społecznej, zwłaszcza w: ▪ Regionalnych
Ośrodkach Polityki Społecznej, ▪ Powiatowych i
gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, ▪
Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, ▪
Instytucjach wspierających dziecko, rodzinę,
osoby wykluczone, ▪ Domach pomocy
społecznej, ▪ Świetlicach środowiskowych, ▪
Jednostkach penitencjarnych, ▪ Organizacjach
pozarządowych, ▪ Instytucjach rządowych i
samorządowych (np. w departamentach spraw
społecznych, związanych z polityką społeczną i
rodzinną).
Absolwenci będą przygotowani do kierowania
jednostkami organizacyjnymi pomocy
społecznej, pod warunkiem uzyskania
kilkuletniego doświadczenia zawodowego i
ukończenia studiów podyplomowych z
organizacji pomocy społecznej.

initiate and conduct preventive, activation and
integrative activities, especially in local
communities, suggest new forms of assistance to
individuals and families and develop aid
institutions. They can organise self-help activities
in risk groups.

The graduate is prepared to be employed as a
social worker and also in other aid occupational
positions, i.e.: family assistant, coordinator of
foster care, tutor in organizational units for family
and foster care, assistance etc. They can be
employed in the area of social assistance,
particularly in: • Regional Centers of Social
Policy, • County and Local Social Assistance
Centers, • County Centers of Family Assistance,
• Institutions supporting children, families, and
excluded persons, • Social welfare homes, •
Daycare centers, • Penitentiary units, • Nongovernmental organizations, • Governmental and
self-governmental institutions (e.g. in
departments of social services realising social
and family policies).

Graduates will be prepared to manage social
assistance organizational units, provided that
they have gained several years of professional
experience and completed postgraduate studies
on the organization of social assistance system.

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 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

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

Uprawnienie do wykonywania zawodu
pracownika socjalnego.

The right to practice as a social worker.

6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych

Uzyskanie tytułu licencjata uprawnia do pracy Obtaining a bachelor’s degree allows you to work
jako pracownik socjalny zgodnie z Ustawą z dnia as a social worker in accordance with the Act of
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 12 March 2004 On social assistance (Official
2004 nr 64 poz. 593 z pozn. zm.).
Journal of Laws of 2004, no. 64, item 593, as
emended ).

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
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programu studiów istotnych ze względu na
kompetencje absolwenta
7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwenci mają możliwość kontynuowania
studiów i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7
ERK (magisterski).
W zależności od wybranej specjalności,
absolwenci mogą projektować swoje ścieżki
kariery ukierunkowane na wsparcie dziecka i
rodziny lub działania profilaktyczne i niesienie
pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym.

Graduates can progress to MA programmes to
obtain a qualification at EQF level 7 (MA).

7.4. Pozostałe uwagi

Depending on the selected specialty, graduates
can develop their career paths focusing on
supporting the child and family or focusing on
preventive actions and helping people at risk of
social exclusion.
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