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PEDAGOGIKA
PRZEDSZKOLNA
I WCZESNOSZKOLNA

Oferta nasza zainteresuje osoby, dla których
ma znaczenie podjęcie studiów w renomowanej
uczelni, której dyplom jest pozytywnie
rozpoznawany w Polsce i na świecie. Studia na
kierunku
Pedagogika
przedszkolna
i
wczesnoszkolna
–
realizowane
na
Uniwersytecie
Marii
Curie-Skłodowskiej,
instytucji łączącej bogate doświadczenia z
nowoczesnymi trendami w nauce oraz edukacji
– dają możliwość uzyskania wysokich
kwalifikacji zawodowych.
Jednolite studia magisterskie o profilu
ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat
(10
semestrów).
Absolwent
otrzymuje
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje
nauczycielskie, zgodnie z obowiązującym
standardem kształcenia nauczycieli. Jest w pełni
przygotowany do wykonywania
zawodu
nauczyciela w przedszkolu oraz w klasach I-III
szkoły podstawowej.

Informacje rekrutacyjne dla kandydatów
na jednolite studia magisterskie stacjonarne
i niestacjonarne:
Podstawę kwalifikacji na studia stanowią
wyniki matury z języka polskiego i języka
obcego nowożytnego oraz zaświadczenie od
logopedy o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu nauczyciela z punktu
widzenia prawidłowości budowy aparatu mowy
oraz funkcji głosowych, słuchowych i
artykulacyjnych.

Sylwetka absolwenta:
Po ukończeniu studiów Absolwent:
 posiada
wiedzę
na
temat
specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, różnych
środowisk wychowawczych i procesów w nich
zachodzących,
uczestników
działalności
edukacyjnej i wychowawczej;
 ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie
problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz
przewidywanie
skutków
działań
pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej
pracy i wskazywanie obszarów wymagających
modyfikacji w przyszłym działaniu;
 potrafi kreatywnie podchodzić do zadań
edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób
postępowania
pedagogicznego
do
indywidualnego tempa rozwoju i możliwości
uczenia się ucznia, zaspokajać różnorodne
potrzeby
edukacyjne
dzieci
w
wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 posługuje się zasadami i normami etycznymi w
podejmowanej działalności pedagogicznej;
 posiada umiejętności planowania własnej ścieżki
rozwoju
oraz
doskonalenia
kompetencji
zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych
środków i metod pozyskiwania, organizowania i
przetwarzania informacji.

Absolwent tego kierunku
podejmować pracę, m.in. w:





będzie

mógł

placówkach wychowania przedszkolnego;
klasach I-III szkoły podstawowej;
świetlicy szkolnej;
żłobku.

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, projekty edukacyjne, 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).

Szczegółowe informacje na temat
zasad rekrutacji na I rok studiów w roku
akademickim 2022/2023
są dostępne na stronie internetowej:
www.rekrutacja.umcs.pl
Kampus Zachodni UMCS,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin

facebook.com/WPiPUMCS/

