
SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

• WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Absolwent tej specjalności uzyska przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy:
• na stanowisku nauczyciela, wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych
• w klasach I-III szkoły podstawowej
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 poz. 131) oraz zgodnie z wymogami
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 24.08.2017 r. poz. 1575).

• PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
Absolwent tej specjalności otrzymuje przygotowanie pedagogiczne z zakresu diagnozowania problemów i
podejmowania działań resocjalizacyjnych osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych np.:
• w placówkach resocjalizacyjnych (ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla

nieletnich,młodzieżowych ośrodkach socjoterapii),
• zakładach karnych – na stanowisku wychowawcy (po odbyciu szkolenia specjalistycznego z zakresu prowadzenia

oddziaływań penitencjarnych lub resocjalizacyjnych),
• w świetlicach środowiskowych, w instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości

i patologii społecznej.
Student będzie mógł prowadzić oddziaływania resocjalizacyjne i wspomagać rodziców w niwelowaniu przejawów
zaburzeń emocjonalnych ich dzieci oraz w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, które mogą uniemożliwić
prawidłowe funkcjonowanie społeczne dzieci.
Absolwent jest przygotowany również do prowadzenia działań w zakresie opieki i wychowania np. w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, w placówkach interwencyjnych, w placówkach
socjalizacyjnych, w instytucji telefonu zaufania, w świetlicach, internatach, bursach, placówkach wychowania
pozaszkolnego, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w centrach pomocy rodzinie, w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy
społecznej. Studentmoże wykonywać zawód asystenta rodziny.
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PEDAGOGIKA
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Studia na tym kierunku dają możliwość ugruntowania wiedzy głownie z zakresu nauk
humanistycznych i nauk społecznych. Przygotowują absolwentów do realizacji zadań związanych
z szeroko pojętym procesem wychowania i nauczania zarówno w instytucjach publicznych,
jak i niepublicznych, realizujących procesy wychowania i opieki.
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