
wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówki 
socjalizacyjne, interwencyjne), w placówkach oświatowych 
(świetlice szkolne, bursy, internaty), koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, w ośrodkach adopcyjnych; 
fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i 
młodzieży. 

Oprócz pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu 
pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, uczestnicy 
studiów zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu 
organizowania i prowadzenia pracy opiekuńczo-
wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz pracy z rodziną. 
Ponadto absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności 
niezbędne do pełnienia roli mediatora, tj. przygotowanie do 
prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych oraz 
kompetencje do pracy ze wszystkimi osobami uwikłanymi 
w konflikty.  
 

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność 

nauczycielska)  

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 
doradztwo zawodowe i edukacyjne przygotowany jest 
do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela- 
doradcy zawodowego, doradcy 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. 

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności  
i kompetencje społeczne do rozpoznawania i analizowania 
sytuacji osobistej i zawodowej klientów, do działalności 
doradczej, udzielania skutecznych porad dotyczących 
rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, 
psychoedukacji itp. 
 

Specjalności zostaną uruchomione przy 
zadeklarowaniu się minimum 20 chętnych. 

 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na  
I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 są 

dostępne na stronie internetowej:   
www.rekrutacja.umcs.pl 

 

Szczegółowe informacje dostępne na: 
Studia stacjonarne I stopnia: 

https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-stacjonarne-

pierwszego-stopnia/ 
 

Studia zaoczne I stopnia: 

https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-zaoczne-

pierwszego-stopnia/ 
 

Studia stacjonarne II stopnia: 

https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-stacjonarne-

drugiego-stopnia/ 
 

Studia zaoczne II stopnia: 

https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-zaoczne-drugiego-

stopnia/ 

 

Kampus Zachodni UMCS -  ul. Głęboka 45, 20-612 Lublin 

                 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 Marii 
Curie- Skłodowskiej, instytucji naukowej łączącej 
w sobie bogate doświadczenie z nowoczesnymi 
trendami w nauce oraz edukacji, dają możliwość 
uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.  

       Oferta nasza zainteresuje osoby chcące 
podjąć studia 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, akcje charytatywne; 
 bogate życie kulturalne i naukowe 

na Uniwersytecie (koncerty, dni otwarte Wydziału, 
festiwal nauki, imprezy cykliczne, np. „Kozienalia” i 
różne okolicznościowe). 

 

Studia pierwszego stopnia – licencjackie 
 

Zasady kwalifikacji 

 Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne są 
wyniki uzyskane z następujących przedmiotów 
maturalnych: język polski i język obcy nowożytny. 

Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się 
na podstawie złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc. 

 

Specjalności na studiach pierwszego stopnia -  
licencjackich - trzyletni cykl kształcenia  
studia stacjonarne oraz niestacjonarne: 

 
 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną (specjalność nauczycielska)  

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem 

edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją 

kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność 

nauczycielska) 

http://www.rekrutacja.umcs.pl/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-stacjonarne-pierwszego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-stacjonarne-pierwszego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-zaoczne-pierwszego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-zaoczne-pierwszego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-stacjonarne-drugiego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-stacjonarne-drugiego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-zaoczne-drugiego-stopnia/
https://rekrutacja.umcs.pl/oferta/pedagogika-zaoczne-drugiego-stopnia/
https://www.facebook.com/WPiPUMCS/


Charakterystyka specjalności: 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią 

pedagogiczną (specjalność nauczycielska)  
 

W ramach specjalności pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza z terapią pedagogiczną student 
otrzymuje przygotowanie do pracy w zawodach: 
pedagoga szkolnego; nauczyciela-terapeuty 
pedagogicznego; pedagoga w poradni psychologiczno-
pedagogicznej; pedagoga ulicy; opiekuna-
wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego, 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówki 
socjalizacyjne, interwencyjne), w placówkach 
oświatowych (świetlice szkolne, bursy, internaty), 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, 
terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w 
uczeniu się, z zaburzeniami zachowania i emocji oraz z 
rodziną ucznia/wychowanka. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 

doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność 

nauczycielska)  

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 
opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem 
edukacyjno-zawodowym otrzymuje przygotowanie 
do pracy w zawodach: pedagoga szkolnego; 
nauczyciela-doradcy; pedagoga w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej; pedagoga ulicy; 
opiekuna-wychowawcy w placówkach wsparcia 
dziennego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(placówki socjalizacyjne, interwencyjne), w 
placówkach oświatowych (świetlice szkolne, bursy, 
internaty), koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
doradcy w instytucjach doradztwa zawodowego. 

Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do 
prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji  
i orientacji edukacyjno-zawodowej, do określania 
potencjału ucznia i wspomagania go w zakresie 
projektowania ścieżki edukacyjno- zawodowej. 

 

 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza  

z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży 

(specjalność nauczycielska) 

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 
opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową 

wobec dzieci i młodzieży  otrzymuje przygotowanie do 
pracy w zawodach: pedagoga szkolnego; pedagoga  
w poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagoga 
ulicy; opiekuna-wychowawcy w placówkach wsparcia 
dziennego, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
(placówki socjalizacyjne, interwencyjne),  
w placówkach oświatowych (świetlice szkolne, bursy, 
internaty), koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 
społeczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej oraz  
w zakresie diagnozy i wsparcia dzieci i młodzieży 
będących w kryzysie o zróżnicowanej etiologii  

i symptomatologii - w szczególności do pracy  
z wychowankami/uczniami w sytuacji konfliktu, straty, 
żałoby, doświadczającymi przemocy, dokonującymi 
samouszkodzeń i w kryzysie suicydalnym. 

 
Specjalności zostaną uruchomione przy 

zadeklarowaniu się minimum 20 chętnych. 
 

      Absolwent kierunku Pedagogika będzie mógł 
podjąć pracę, w zależności od ukończonej specjalności, 
m.in. w: 
 instytucjach wspierających i zastępujących rodzinę, 

takich jak: placówki socjalizacyjne (domy dziecka), 
pogotowia opiekuńcze, świetlice opiekuńczo – 
wychowawcze, środowiskowe  
i socjoterapeutyczne, Wioski Dziecięce SOS; 

 ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych; 
 ośrodkach interwencji kryzysowej jako pedagog; 
 instytucjach rynku pracy, takich jak biura karier, 

instytucje szkoleniowe, urzędy pracy; 
 fundacjach i stowarzyszeniach działających na 

rzecz dzieci i młodzieży. 
Pełne przygotowanie pedagogiczne, które 

uprawnia do pracy m.in. jako: pedagog szkolny, 
nauczyciel-wychowawca w świetlicach szkolnych, 
nauczyciel-terapeuta pedagogiczny, wychowawca w 
bursach szkolnych i internatach, pedagog w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel-doradca 
edukacyjno-zawodowy absolwenci kierunku 
Pedagogika uzyskują po ukończeniu studiów drugiego 
stopnia w zakresie pedagogiki. 

 

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 - absolwenci z dyplomem 
licencjata  kierunków pedagogicznych, realizowanych 
zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli. 

Absolwenci kierunku Pedagogika studia drugiego 
stopnia uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu 
nauczyciela.  

Studia dają możliwość poszerzenia wiedzy  
i umiejętności nabytych w toku wcześniejszej edukacji 
na studiach licencjackich. Absolwent jest przygotowany 
do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego  
stopnia (doktoranckich). 

 

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

studia stacjonarne oraz niestacjonarne 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z 
mediacją szkolną i sądową  

 Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 

Charakterystyka specjalności: 
 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją 
szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)  

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności 
opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną  
i sądową posiada przygotowanie do pracy w zawodach: 
pedagoga szkolnego; pedagoga w poradni psychologiczno-
pedagogicznej; mediatora; pedagoga ulicy; opiekuna- 
 


