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

Licencjat lub inny równorzędny

1.2. Kierunek studiów

Praca socjalna

Bachelor of Arts
[sugerowany odpowiednik tytułu w języku angielskim]

Social Work

1.3. Specjalność

2. Instytucja nadająca kwalifikację
2.1. Uczelnia

Uniwersytet Opolski

University of Opole

2.2. Jednostka organizacyjna

Wydział Nauk Społecznych [do 2016-08-31
Wydział Historyczno-Pedagogiczny]

Faculty of Social Sciences (former Faculty of
History and Pedagogy)

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

Osoba posiadająca w/w kwalifikację ma
Graduates have a basic general knowledge of
podstawową wiedzę ogólną z zakresu nauk
social sciences, the directions of development of
społecznych, o kierunkach rozwoju polityki
social policy, the functioning of social security
społecznej, funkcjonowaniu systemów
systems and the relationships between elements
zabezpieczenia społecznego i relacjach między of the system in the national and international
elementami tego systemu w skali krajowej i
scale. They have a general knowledge of the
międzynarodowej. Posiada ogólną wiedzę o
institutions of social support and modern
instytucjach wsparcia społecznego oraz
directions of development of social work as a
współczesnych kierunkach rozwoju pracy
practical and theoretical discipline. They have
socjalnej, jako dyscypliny praktycznej i
knowledge of the moral and ethical attitudes of
teoretycznej. Ma wiedzę o moralnych i etycznych social work. They know the legal norms and rules
postawach pracy socjalnej. Zna prawne normy i of the functioning of social institutions and of
reguły funkcjonowania instytucji socjalnych i
social work in social assistance entities.
pracy socjalnej w podmiotach pomocy
Graduates are able to use the acquired
społecznej. Osoba ta potrafi wykorzystać nabyte competence in practice to formulate and solve
kompetencje w praktyce do formułowania i
problems in social work individual, group and
rozwiązywania problemów występujących w
wider social systems contexts. They know how to
pracy socjalnej zarówno w wymiarze
develop and implement ways of social
indywidualnym, grupowym i w szerszych
intervention with the use of formal instruments
układach społecznych. Umie opracowywać i
and methodological ones based on the methods,
wdrażać sposoby interwencji socjalnej z
techniques and forms of social work. Graduates
wykorzystaniem instrumentów formalnych jak i have foreign language skills in accordance with
metodycznych opartych o metody, techniki i
the requirements set for the B2 level of the
formy pracy socjalnej. Ma umiejętności językowe Common European Framework of Reference for
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu Languages They can work in a team performing
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia various roles. They are ready to seek creative
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4.2. Typowe miejsca/stanowiska pracy

Językowego. Potrafi współpracować w zespole and bold solutions in social work. They see the
pełniąc w nim różne role. Jest gotowy do
need to take action to prevent the formation of
poszukiwania twórczych i odważnych rozwiązań social inequality. They promote an attitude of
w pracy socjalnej. Widzi potrzebę podejmowania respect for every human being, and ideas of
działań zapobiegających powstawaniu
social justice. They understand the need to
nierówności społecznych. Promuje postawy
improve their knowledge skills all life long.
szacunku wobec każdego człowieka, idee
sprawiedliwości społecznej. Rozumie potrzebę
doskonalenia zdobytej wiedzy, umiejętności oraz
edukacji przez całe życie.
Osoba posiadająca w/w kwalifikację znajduje
Graduates can be employed in social assistance
zatrudnienie w jednostkach pomocy społecznej entities organising support for people who
organizujących wsparcie dla osób, które
require assistance because of age, poverty,
wymagają pomocy z powodu: wieku, ubóstwa; orphanhood, homelessness, etc. - including
sieroctwa; bezdomności itp.; – m.in. w:
social assistance centres, nursing homes, county
ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy family support centres, crisis intervention
społecznej, powiatowych centrach pomocy
centres, day support centres, support centres for
rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej,
people with mental disorders, day nursing
instytucjach wsparcia dziennego, ośrodkach
homes, homes for mothers with small children
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, and pregnant women, shelters and homes for
dziennych domach pomocy, domach dla matek z homeless and self-help clubs. They may
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
undertake tasks involving family support in day
schroniskach i domach dla bezdomnych oraz
assistance institutions run as: care units,
klubach samopomocy. Może podejmować
including interest groups, community centres,
zadania w zakresie wspierania rodziny w
clubs and educational or specialized centres.
placówkach wsparcia dziennego prowadzonych They can also be employed in a local activity
w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, centres, care facilities, educational and
świetlic, klubów i ognisk wychowawczych lub
rehabilitation entities. They can work in social
specjalistycznej. Może być także zatrudniany w non-governmental organisations.
centrach aktywności lokalnej, placówkach
opiekuńczych, edukacyjnych, resocjalizacyjnych.
Może być zatrudniany w socjalnych
organizacjach pozarządowych.

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
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5 szkolnictwie wyższym i nauce, Ustawa z dnia 5
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

5.3. Posiadane dodatkowe akredytacje

6. Związek z zawodami lub sektorami zawodowymi
6.1. Uprawnienia zawodowe związane z
uzyskaniem kwalifikacji
6.2. Sposób, w jaki kwalifikacja ułatwia
uzyskanie uprawnień zawodowych
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
Program studiów zakłada obowiązkowe
The programme of studies envisages an
programu studiów istotnych ze względu na pięciotygodniowe praktyki ciągłe w placówkach obligatory five-week internship in institutions
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kompetencje absolwenta

odpowiednich dla kierunku.

appropriate for the field.

7.2. Forma prowadzenia studiów

Studia stacjonarne,

Full-time,

7.3. Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na
wyższym poziomie

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania The graduate is prepared to continue education
kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia
at the second level studies and obtaining a EQF
kwalifikacji na poziomie 7 ERK.
level 7 qualification.
Program daje także możliwość kształcenia na
The programme also gives them the possibility to
innej uczelni krajowej lub zagranicznej w ramach study at another domestic or foreign university
programu Most /Erasmus.
under the MOST/Erasmus+ programmes.

7.4. Pozostałe uwagi
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