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Studia wyższe 

na kierunku 
POLITYKA SPOŁECZNA 

Dziedzina/y DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH 

Dyscyplina 
wiodąca  

(% udział) 

Nauki o polityce i administracji (51%) 

Pozostałe 
dyscypliny  
(% udział) 

Nauki socjologiczne (49%) 

Poziom PIERWSZY 

Profil Ogólnoakademicki 

Forma 
prowadzenia 

S T A C J O N A R N E  

Specjalności n/d 

Punkty ECTS 180 

Czas realizacji 
(liczba semestrów) 

3 lata (6 semestrów) 

Uzyskiwany 
tytuł zawodowy 

licencjat 

Warunki 
przyjęcia 
na studia 

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywny 
wynik postępowania kwalifikacyjnego. 
Kryteria kwalifikacyjne: 

 nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu 
spośród: język polski, historia, matematyka, język obcy (uwzględniony zostaje 
najlepszy wynik z tych przedmiotów). 

 stara matura: konkurs świadectw: średnia ocena z egzaminu dojrzałości z języka 
polskiego lub języka obcego. 
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Efekty uczenia się: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do efektów uczenia się 
zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 

Symbol  
charakterystyk  
uniwersalnych  

I stopnia1 

Symbol 
charakterystyk II 

stopnia2 
 

 

WIEDZA 

K_W1 Ma podstawową wiedzę o tym, czym jest polityka 
społeczna, w jakiej dziedzinie i dyscyplinie nauk 
lokuje się jako subdyscyplina. Zna podstawowe 
pojęcia nauk społecznych, w tym terminologię 
właściwą dyscyplinie oraz tradycje myśli i działania 
zorientowanego społecznie. 

P6U_W P6S_WG 

K_W2 Rozumie relacje między działaniem jednostki 
a strukturą społeczną oraz wie jakie są 
uwarunkowania aktywności obywatelskiej. Zna 
zasady kształtowania się więzi i relacji 
społecznych, istotnych z punktu widzenia 
wdrażania, realizacji i skuteczności polityki 
społecznej 

P6U_W P6S_WG 

K_W3 Zna podstawowe teorie rozwoju społecznego 
i zmiany społecznej oraz rozumie przyczyny 
i konsekwencje zachodzących współcześnie 
procesów cywilizacyjnych 

P6U_W P6S_WG 

K_W4 Zna i rozumie problemy społeczeństwa polskiego 
oraz problemy współczesnych społeczeństw 
stanowiące lub mogące stanowić przedmiot 
polityki społecznej, a także wie, w jaki sposób 
stosować odpowiednie instrumenty polityki 
społecznej względem właściwych zbiorowości 
i grup społecznych. Wie jak działać w sposób 
przedsiębiorczy.  

P6U_W P6S_WG 

K_W5 Zna teorie i modele polityki społecznej oraz 
potrafi je rozróżnić i rozpatrzeć na tle ogólnych 
teorii nauk społecznych. Klasyfikuje i umie 
charakteryzować metody, praktyki i narzędzia 
oddziaływania stosowane w wybranych obszarach 
polityki społecznej, strategiach, programach, 
projektach, w tym - w celu przeciwdziałania 
niekorzystnym procesom i zjawiskom na poziomie 
lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i 
 międzynarodowym. 

P6U_W P6S_WG 

K_W6 Posiada podstawową wiedzę o podmiotach 
wdrażających i realizujących politykę społeczną 
w Polsce i w Europie, w tym podstawową wiedzę 
o społecznych, politycznych, prawnych 
determinantach funkcjonowania wybranych 
podmiotów. 

P6U_W P6S_WG 

                                                 
1 Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  

z 2016, poz.64) 

 
2 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218). 
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K_W7 Posiada podstawową wiedzę o źródłach danych 
stosowanych i generowanych w polityce 
społecznej. Zna podstawową metodologię nauk 
społecznych, właściwe dla tych nauk metody 
i techniki badań oraz ogólne praktyki i standardy 
ich stosowania w diagnozach i prognozach 
społecznych, z uwzględnieniem zasad i norm 
etycznych. 

P6U_W P6S_WG 

K_W8 Posiada podstawową znajomość zasad organizacji 
i zarządzania w wybranych obszarach polityk 
publicznych. Zna i rozumie podstawowe zasady 
prawa autorskiego, wie, jakie są konsekwencje 
łamania tych zasad. 

P6U_W P6S_WG 
P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U1 Posługuje się terminologią powszechnie stosowaną 
w naukach społecznych oraz w polityce społecznej 
i w jej podstawowych obszarach. Potrafi 
zastosować teorie nauk społecznych, w tym teorie 
właściwych subdyscyplin, do opisu zjawisk i 
problemów społecznych, wyjaśniając ich 
przyczyny i konsekwencje 

P6U_U P6S_UW 

K_U2 Dokonuje obserwacji wybranych procesów 
i zjawisk społecznych oraz procesów i zjawisk 
stanowiących przedmiot oddziaływania polityki 
społecznej. Potrafi wykorzystać tradycyjne 
i nowoczesne źródła danych do ich analizy. 
Poprawnie interpretuje wyniki badań, raporty oraz 
podstawowe dokumenty z obszaru polityki 
społecznej: strategie, programy, projekty, akty 
prawne, dokumentację przetargową. 

P6U_U P6S_UW 
P6S_UO 

K_U3 Prawidłowo stosuje metody i techniki nauk 
społecznych podczas prowadzonych obserwacji, 
analiz i interpretacji, stosując się do standardów 
etycznych. Potrafi zaprojektować narzędzie 
badawcze oraz przygotować projekt badań 
empirycznych przydatnych w obszarze polityki 
społecznej. 

P6U_U P6S_UW 

K_U4 Wykonuje proste diagnozy lub prognozy przyczyn 
i skutków zjawisk i procesów społecznych 
w oparciu o właściwe dane źródłowe 

P6U_U P6S_UO 
P6S_UW 

K_U5 Analizuje sposoby rozwiązywania konkretnych 
problemów społecznych i proponuje odpowiednie 
rozstrzygnięcia w tym zakresie. Potrafi dokonać 
oceny adekwatności metod i narzędzi 
z uwzględnieniem specyfiki interwencji, jej 
adresata, standardów etycznych i podmiotu 
wdrażającego 

P6U_U P6S_UK 
P6S_UW 

K_U6 Posiada zdolność pogłębiania wiedzy z zakresu 
polityki społecznej, korzystając z właściwych 
i podstawowych danych źródłowych i literatury 
problemowej.  

P6U_U P6S_UU 
P6S_UW 

K_U7 Ustnie przedstawia wyniki badań własnych lub 
zespołowych z wykorzystaniem programów do 
prezentacji, właściwie uzasadniając i argumentując 

P6U_U P6S_UO 
P6S_UK 
P6S_UW 
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przyjęte założenia i rozwiązania. 

K_U8 Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych 
w języku polskim z uwzględnieniem zasad ochrony 
własności i prawa autorskiego oraz umiejętność 
podejmowania prostych zagadnień problemowych 
w języku obcym.  

P6U_U P6S_UU 

K_U9 Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językoweg . 

P6U_U P6S_UU 
P6S_UK 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K1 Ma świadomość konieczności samokształcenia 
i systematycznego uzupełniania wiedzy. Docenia 
znaczenie nauk społecznych w procesie 
zrozumienia i wyjaśniania najważniejszych 
problemów współczesnego świata. Jest świadomy 
konieczności  krytycznej  analizy zdobytej wiedzy. 

P6U_K P6S_KK 
P6S_KR 

K_K2 Potrafi działać w grupie lub szerszym środowisku 
społecznym; w trakcie współpracy szanuje 
odmienne poglądy i stara się  rozumieć problemy 
i perspektywę innych ludzi. Przyjmuje 
odpowiedzialność za swoje działania. 

P6U_K P6S_KR 
P6S_KO 

K_K3 Potrafi zastosować swoją wiedzę i umiejętności 
komunikując się w ramach zespołu lub z osobami 
z środowiska zawodowego.  

P6U_K P6S_KO 
P6S_KK 

K_K4 Rozumie znaczenie postaw prospołecznych 
i tradycji społecznikowskich, charakteryzuje się 
postawą przedsiębiorczą, otwartością na zmiany 
i na wdrażanie nowych rozwiązań. 

P6U_K P6S_KR 
P6S_KO 

K_K5 Rozumie dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu. Nie narusza standardów moralnych 
i etycznych na poszczególnych etapach 
realizowanych projektów badawczych oraz 
w środowisku zawodowym. 

P6U_K P6S_KR 

K_K6 Potrafi włączyć się w rozwiązywanie konfliktów, 
mediacje, negocjacje zgodnie z posiadaną wiedzą. 

P6U_K P6S_KR 
P6S_KO 

 

Sylwetka 
absolwenta 

Absolwent kierunku polityka społeczna posiada wiedzę, umiejętności i 

kompetencje, dzięki którym jest w stanie rozumieć i interpretować procesy zachodzące 

we współczesnym świecie rzutujące na sytuację jednostek, grup społecznych, 

społeczności lokalnych i społeczeństwa w perspektywie globalnej. Kwalifikacje 

z zakresu socjologii, nauk o polityce i administracji a szczególnie wybranych polityk 

publicznych  umożliwiają mu podejmowanie ról obywatelskich i działań w służbie 

publicznej. Trenowane umiejętności komunikowania, samorozwoju, krytycznego 

oceniania dysfunkcji w sferze publicznej, legalizmu i wrażliwości społecznej  oraz 

umiejętności współpracy i współdziałania,  pozostają w ścisłym związku z misją 

edukacyjną i strategią rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego  w Krakowie. 

Absolwent ponadto uzyskuje wiedzę, umiejętności  z zakresu stosowania 

właściwych dla realizacji polityki społecznej instrumentów, narzędzi i metod. Potrafi 
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wykonywać podstawowe badania prostych zjawisk i problemów społecznych oraz 

współpracować ze środowiskiem społecznym i zawodowym.  W związku z powyższym 

znajduje zatrudnienie w sektorze publicznym (np. w administracji państwowej, w 

jednostkach samorządowych, instytucjach rynku pracy), prywatnym (np. w 

przedsiębiorstwach realizujących badania i kampanie społeczne, zajmujących się 

rynkiem pracy, ubezpieczeniami, badaniem problemów i zasobów środowisk lokalnych, 

zarządzaniem środkami unijnymi) oraz  pozarządowym (stowarzyszenia i fundacje 

zajmujące się m.in. rynkiem pracy, pomocą społeczną, badaniami i kampaniami 

społecznymi). Absolwent kierunku polityka społeczna uzyskuje możliwość 

podejmowania stanowisk specjalistycznych, analitycznych z zakresu realizacji projektów 

dotyczących rynku pracy, usług społecznych i human resources. 

Uzyskiwane 
kwalifikacje 

oraz uprawnienia 
zawodowe 

 Celem studiów jest wykształcenie osoby, która będzie posiadała wiedzę, 

umiejętności i kompetencje, pozwalające na podejmowanie zatrudnienia w instytucjach, 

organizacjach i przedsiębiorstwach realizujących działania z zakresu polityki 

społecznej. Studia pozwolą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat 

podmiotów polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi i źródeł 

danych wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych 

obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. Pozwolą uzyskać również 

umiejętności z zakresu oddziaływania na jednostkę i grupę poprzez zastosowanie 

właściwych instrumentów oraz umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych 

badań zjawisk i problemów społecznych. Wykształcą kompetencje organizacyjne 

i komunikacyjne pozwalające na współpracę ze środowiskiem społecznym i 

zawodowym.  

Dostęp 
do dalszych 

studiów 

Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość kontynuowania edukacji na studiach II 
stopnia oraz studiach podyplomowych. 

 
 

Jednostka naukowo-dydaktyczna właściwa 
merytorycznie dla tych studiów 
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