
 Podczas nauki na studiach II stopnia studenci 
pogłębiają wiedzę i doskonalą umiejętności pedagogiczne 
zgodnie z profilem wybranej specjalności. Zdobywają 
także zaawansowane kompetencje badawcze i 
autoedukacyjne. 

 

Specjalności na studiach drugiego stopnia  
(magisterskich - dwuletni cykl kształcenia)  

studia stacjonarne oraz niestacjonarne 
(zaoczne) 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 
profilaktyką społeczną  

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 

Charakterystyka specjalności: 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 
profilaktyką społeczną  
 

 Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką 

społeczną wyposażony jest w kompetencje niezbędne do: 

opracowywania programów i strategii wychowawczych; 

konstruowania projektów opieki nad osobami w różnym 

wieku; prowadzenia diagnozy pedagogicznej; projektowania 

działalności zaradczej i kompensacyjnej oraz organizowania 

czasu wolnego. 

 Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do 

pełnienia zawodowej roli: pedagoga m.in. w placówkach: 

wspierających rodzinę dysfunkcyjną, interwencyjnych, 

socjalizacyjnych, organizujących czas wolny, poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-

opiekuńczych oraz w przedszkolach i szkołach (w świetlicy), 

bursach, internatach; kuratora sądowego oraz pedagoga ulicy. 

  

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 

 Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 

doradztwo zawodowe i edukacyjne nabywa w trakcie studiów 

m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji 

osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; 

udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju 

zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp. 

 Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach 

doradztwa zawodowego i personalnego, firmach 

konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach 

informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, 

firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych 

instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia 

ustawicznego, kształcenia dorosłych  i młodzieży, instytucjach 

pomocy społecznej i in. 
 

Specjalności przeznaczone jest dla osób posiadających 

przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, 

uzyskane na studiach pierwszego stopnia.  
 

 

Szczegółowe informacje dostępne na: 

http://www.umcs.pl/index.php/pl/pedagogika,498.htm 

 
Wydział Pedagogiki i Psychologii 
ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin 

tel. 81 537 63 18 
facebook.com/WPiPUMCS 

 
 
 

 
 
 

UNIWERSYTET MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 

PEDAGOGIKA 
 

 

      
 

 Oferta edukacji na kierunku Pedagogika 
skierowana jest do osób, które są zainteresowane 
zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności 
pedagogicznych. Studia  na kierunku Pedagogika - 
realizowane w ramach Uniwersytetu, instytucji naukowej 
łączącej w sobie bogate doświadczenie z nowoczesnymi 
trendami w nauce oraz edukacji - dają możliwość 
uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.  
       Oferta nasza zainteresuje osoby, dla których ma 
znaczenie podjęcie studiów w renomowanej uczelni, której 
dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na 
świecie. 

 
Co oprócz studiowania? 

 
Równolegle z trybem kształcenia oferujemy studentom: 
 możliwość realizacji i rozwoju zainteresowań 

w kołach naukowych, artystycznych i sportowych;  
 wymianę studencką i staże w uczelniach 

zagranicznych,  między innymi w Holandii, Anglii i 
Portugalii; 

 możliwość aktywnej działalności w Samorządzie 
Studenckim; 

 konferencje, obozy wypoczynkowo-szkoleniowe, akcje 
charytatywne; 

 bogate życie kulturalne i naukowe w Uniwersytecie 
(koncerty, dni otwarte Wydziału, festiwal nauki, 
imprezy cykliczne – np. „Kozienalia” i różne 
okolicznościowe). 

 
Informacje rekrutacyjne dla kandydatów na studia 

pierwszego stopnia: 
 

Zasady wyboru specjalności:  
 
 Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na 
kierunek Pedagogika, wskazując przy tym preferowaną 
specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Ma to 
charakter deklaracji wstępnej, ponieważ właściwego 
wyboru specjalności dokonuje się w pierwszym semestrze.  

 
 Podstawę kwalifikacji na studia stanowią wyniki 
uzyskane z przedmiotów: język polski i język obcy 
nowożytny. 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na I 
rok studiów w roku akademickim 2020/2021 są 

dostępne na stronie internetowej:  
http://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm 

 

 

http://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm


Specjalności na studiach pierwszego stopnia -  

licencjackich - trzyletni cykl kształcenia  

studia stacjonarne oraz niestacjonarne (zaoczne) 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną (specjalność nauczycielska)  

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem 

edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

 Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność 

nauczycielska) 

Charakterystyka specjalności: 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną (specjalność nauczycielska)  
 

W ramach specjalności pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią pedagogiczną student zdobywa 
wiedzę z zakresu profesjonalnego wspomagania w 
rozwoju dzieci i młodzieży, funkcjonowania dziecka w 
różnych środowiskach opiekuńczo-wychowawczych, 
wybranych metod terapii pedagogicznej a także 
umiejętności dotyczące diagnozowania potrzeb i 
 trudności wychowawczych dzieci, młodzieży oraz osób 
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, 
udzielania pomocy pedagogicznej, organizowania działań 
wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych. 
Podczas nauki student tej specjalności będzie mógł: 
rozwijać umiejętności interpersonalne, kompetencje 
autokreacyjne i wychowawcze, zdobyć umiejętności 
stosowania wybranych metod terapii pedagogicznej oraz 
umiejętności organizacji zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych. 

 

 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 

doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność 

nauczycielska)  

  

 Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności: 

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem 

edukacyjno-zawodowym przygotowany jest do pracy na 

stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela -  doradcy 

zawodowego oraz  pedagoga lub wychowawcy w 

placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i 

placówkach pomocy społecznej. 

 Może być zatrudniony w szkołach podstawowych, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskuje 

uprawnienia m.in. do: prowadzenia zajęć z zakresu 

preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej; 

organizowania i udzielania pomocy w zakresie planowania 

kariery zawodowej; wspomagania rozwoju 

indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży. 

 

 Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność 

nauczycielska) 

 Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 
pedagogika resocjalizacyjna może być zatrudniony  
w charakterze pedagoga, wychowawcy, animatora pracy 
z osobami nieprzystosowanymi społecznie i grupami 

podopiecznych w placówkach socjalizacyjnych, 
interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, świetlicach 
socjoterapeutycznych, placówkach wsparcia dziennego 
oraz placówkach penitencjarnych. Po ukończeniu studiów 
drugiego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym  
z prowadzonymi zajęciami, może być również zatrudniony 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

 
Specjalność zostanie uruchomiona przy 

zadeklarowaniu się min. 20 chętnych. 
 

      Kwalifikacje absolwentów i możliwości 
zatrudnienia: 
Po ukończeniu studiów Absolwent: 

 posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w 

szczególności na temat rozwoju człowieka w 

aspekcie biologicznym, psychologicznym i 

społecznym, różnych środowisk wychowawczych i 

procesów w nich zachodzących, uczestników 

działalności edukacyjnej, wychowawczej, 

opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej; 

 prezentuje umiejętności obserwowania, 

wyszukiwania i przetwarzania informacji 

dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia 

teorii i praktyki edukacyjnej; 

 ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie 

typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych 

oraz przewidywanie skutków konkretnych działań 

pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy 

i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji 

w przyszłym działaniu. 

 posiada umiejętności praktyczne z 
zakresu: socjoterapii, arteterapii, komunikacji 
interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-
wychowawczej resocjalizacyjnej i profilaktycznej; 
ma praktyczną wiedzę, umiejętności,  
i kompetencje społeczne w zakresie diagnozy 
resocjalizacyjnej, terapii zaburzeń w zachowaniu 
i oddziaływań profilaktycznych 

 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, 

w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w: 

 szkole podstawowej; 

 placówkach oświatowych, opiekuńczo-

wychowawczych i placówkach pomocy społecznej; 

 placówkach o charakterze poradnianym,  

 placówkach resocjalizacyjnych 

 

  Bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia 
istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia 
(magisterskich), a następnie studiów podyplomowych i 
doktoranckich. 

Studia drugiego stopnia – magisterskie  
 

Zasady kwalifikacji 

 Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu 

średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z 

przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się 

kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w 

obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub 

społecznych. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą 

absolwenci kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, 

praca socjalna. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko 

absolwenci specjalności nauczycielskiej. 


