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PROWADZIMY

Studia  I         i        II stopnia

stacjonarne i niestacjonarne



Po ukończeniu studiów na kierunku 

PEDAGOGIKA
możesz podjąć pracę 

w różnych instytucjach i placówkach oświatowo-wychowawczych



Absolwenci studiów I stopnia w zakresie 

DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO 

uzyskują uprawnienia do pracy:

• w instytucjach/placówkach oświatowych 

i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych,

• w instytucjach rynku pracy, 

• w instytucjach wsparcia społecznego,

• w instytucjach szkoleniowych, doradczych 

i kulturalnych, zarówno w sektorze publicznym, 

jak i niepublicznym.



Absolwenci studiów I stopnia w zakresie

PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

uzyskują uprawnienia do pracy w:

• szkole podstawowej (pedagog szkolny, 

wychowawcy świetlicy),

• placówkach opieki częściowej, otwartej, całkowitej 

i placówkach pomocy społecznej w charakterze 

opiekuna-wychowawcy,

• żłobkach, klubach małego dziecka.



Absolwenci studiów I stopnia w zakresie

ANDRAGOGIKI I GERONTOLOGII SPOŁECZNEJ

uzyskują uprawnienia do pracy:

• we wszystkich instytucjach szeroko rozumianego zabezpieczenia

społecznego (domy pomocy społecznej, domy starców, hospicja,

placówki opieki krótko- i długoterminowej, ośrodki socjoterapii dla

osób starszych, kluby seniora, organizacje pozarządowe),

• instytucjach upowszechniania kultury,

• instytucje animacji społeczno-kulturalnej,

• instytucje oświaty pozaszkolnej,

• jako specjaliści w zakresie doradztwa gerontologicznego;

• jako twórcy i realizatorzy programów mających na celu polepszenie

jakości życia osób starszych,

• jako animatorzy życia społecznego osób starszych na poziomie

społeczności lokalnej.



Absolwenci studiów I stopnia w zakresie

PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

uzyskują uprawnienia do pracy w:

Różnorodnych placówkach szkolnych i pozaszkolnych

zajmujących się edukacją, opieką, wychowaniem

w szczególności:

• placówki wsparcia dziennego (np. świetlice, kluby, 

ogniska wychowawcze),

• placówki opiekuńczo-wychowawcze,

• placówki opieki nad dzieckiem niedostosowanym 

społecznie,

• szkoły podstawowe (stanowisko nauczyciela-pedagoga).



STUDIA II STOPNIA Z PEDAGOGIKI            

TO POSZERZENIE

WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI
KOMPETENCJI 
SPOŁECZNYCH



Codzienność 

Zajęcia w formie: 

✓ wykładów

✓ ćwiczeń

✓ konwersatoriów

W pierwszym semestrze wszyscy 

studiują to samo,

wybór zakresów szczegółowych odbywa 

pod koniec I semestru studiów

Praktyki zawodowe:

✓ śródroczne 

✓ ciągłe



Zajęcia kreatywne



Egzaminy 

Nie są straszne, ale uczyć się trzeba



Studia to nie tylko nauka
1. Dużo warsztatów i zajęć praktycznych



2. Udział w różnych akcjach charytatywnych 

i okolicznościowych 



3. Działalność w kołach naukowych



4. Organizowanie kiermaszów

i dni otwartych



5. Wyjazdy na obozy sportowe



6. Współpraca ze środowiskiem



7. Wyjazdy zagraniczne



8. Udział w konferencjach i sympozjach



Życie studenckie

• Dyskoteki

• Juwenalia

• Kawiarenki biznesowe

• Imprezy na mieście



A na koniec
Dobry dyplom i zawód


