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„Udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju 
osobistym) zdolność stosowania posiadanej 
wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem 

zinternalizowanego systemu wartości.

Kompetencje społeczne określa się bazując 
na kategoriach odpowiedzialności 
i autonomii.”

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji

(www.polsl.pl/Informacje/ProcesBolonski/Documents/slownik_krkpdf, 03.2016.r.)
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„Szczególnych trudności może przysporzyć 
weryfikacja efektów kształcenia w kategorii 
kompetencji społecznych. Kompetencje mogą 
być charakteryzowane przez pewną wiedze 
i umiejętności, które dotyczą spraw 
związanych z postawami w życiu zawodowym 
i społecznym, oraz przez potwierdzone 
zaangażowanie studenta w dyskusję 
i działania, które ujawniają jego motywację.” 
(Kraśniewski, 2011, s. 64)
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Kształtowanie kompetencji społecznych i ich 
weryfikacja możliwe są w zasadzie wyłącznie 
na zajęciach praktycznych (ćwiczeniach).

Metodą pracy sprzyjająca kształtowaniu i 
weryfikacji postaw studenta jest dyskusja 
a zwłaszcza stawianie przez prowadzącego 
pytań otwartych.

Pretekstem do dyskusji może być prezentacja, 
analiza studium przypadku, zadanie 
projektowe…
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Kompetencje społeczne kształtowane są również 
na drodze interakcji pomiędzy studentami, 
zwłaszcza gdy zastosuje się grupową formę 

pracy.

Znaczna cześć pracy studentów w takim przypadku 
wykonywana jest bez udziału nauczyciela. 
Wówczas każdy student z grupy ocenia postawę 
pozostałych osób w grupie (Bolałek, 2015). 

Takie oceny są wówczas wskazówką dla 
nauczyciela a ponadto mogą skłonić studentów 
do autorefleksji nad własnymi postawami.
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 K_1 Organizuje cykl pracy prowadzący do samodzielnego 
rozwiązania zadania (Metody analizy przestrzennej);

 K_1 Łączy różne podejścia badawcze w celu podnoszenia 
własnych kompetencji osobistych 
i zawodowych (Geografia ekonomiczna);

 K_2 Działa zwracając uwagę na postawiony cel 
oraz uzmysłowione warunki brzegowe opracowania analizy

 K_3 Przygotowuje metodologiczny warsztat pracy zgodnie 
ze zdefiniowanymi zadaniami stojącymi 
przed opracowaniem (Geografia ekonomiczna);

Sposób weryfikacji: obserwacja pracy na zajęciach
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Przykłady postaw studenta oceniane w trakcie obserwacji 
na zajęciach:

- potrafi zaplanować swoją pracę, uzasadnić jej etapy 
w kontekście powierzonego zadania;

- podejmuje na bieżąco ewaluację swoich działań 
i dostosowuje kolejne etapy pracy i  podejmowane 
działania do wyników tej ewaluacji;

- krytycznie ocenia uzyskane wyniki;

- umie uzasadnić wyciągnięte wnioski, wspierając się 
również znajomością literatury reprezentowanej 
dyscypliny i dyscyplin pokrewnych;

- proponuje rozwiązania i potrafi je uzasadnić;
- pracę wykonuje w terminie.
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 K_1 Dyskutuje na temat przyjętych założeń teoretycznych 
opracowania/ekspertyzy: Sposób weryfikacji: Obserwowanie 
pracy na zajęciach (Modele w gospodarce przestrzennej)

 K_3 Demonstruje i uzasadnia priorytety danego 
opracowania/ekspertyzy, z uwypukleniem znaczenia 
podstaw teoretycznych: Sposób weryfikacji: Prezentacja 
własnego projektu badawczego, nawiązującego 
do omawianego studium przypadku (Modele w gospodarce 
przestrzennej)

 K_1 Studiuje studia przypadków ewaluacji i monitoringu 
polityki samorządu terytorialnego wraz z weryfikacją 
działań ocenionych jako zbędne; Sposób weryfikacji: 
Omawianie studium przypadku (Monitoring i ewaluacja 
polityki samorządowej)
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Do oceny kompetencji społecznych 
kształtowanych na studiach II stopnia można 
zastosować sposób analogicznych jak w 
przypadku studiów I stopnia:

Tabela oceny kompetencji społecznych:
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 Bolałek J., 2015, Dobre praktyki oceniania przy 
zastosowaniu różnych metod i form kształcenia w 
obszarze nauk przyrodniczych, [w:] Bolełek J., 
Szymczak E., Sadoń-Osowiecka T., Dobre zwyczaje 
akademickie w naukach przyrodniczych, Wyd. Libron, 
Kraków, 189-212.

 Kraśniewski A., 2011, Jak przygotować programy 
kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram 
Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, MNiSW, 
Warszawa.

 Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym 
systemem kwalifikacji

(www.polsl.pl/Informacje/ProcesBolonski/Documents
/slownik_krkpdf, 03.2016.r.)

12/13

http://www.polsl.pl/Informacje/ProcesBolonski/Documents/slownik_krkpdf


Dziękuję za uwagę!

Wiedza jest we współczesnym świecie powszechnie 
dostępna, umiejętności można nabyć na drodze 
praktyki.

Kształtowanie a następnie weryfikacja i ocenianie 
kompetencji społecznych stanowić może 
dla nauczyciela nie lada wyzwanie, jednakże 
ich posiadanie lub brak stanowi przepustkę 
do rynku pracy nie tylko absolwentów 
gospodarki przestrzennej.

Osoba do kontaktu:

dr Miroslawa Malinowska

miroslawa.malinowska@ug.edu.pl
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