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PEDAGOGIKA
SPECJALNA

Studia na kierunku Pedagogika specjalna skierowane są
do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej
wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami z różnym
rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Studia na kierunku
Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko
wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również
umiejętności przydatnych w edukacji, rehabilitacji, terapii i
wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w każdym etapie
życia. Studia przygotowują do pracy w instytucjach
edukacyjnych o charakterze ogólnodostępnym-włączającym,
integracyjnym i specjalnym. Kierunek jest realizowany w
ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej bogate
doświadczenia z nowoczesnymi trendami w nauce i edukacji.
Naszą ofertę kierujemy do osób chcących 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 aktywnej działalności w Samorządzie
Studenckim, możliwość realizacji i rozwoju zainteresowań
w kołach naukowych, artystycznych i sportowych, wymianę
studencką i staże w uczelniach zagranicznych, między
innymi w Anglii, Holandii, Portugalii; konferencje, obozy
wypoczynkowoszkoleniowe,
udział
w akcjach
charytatywnych, bogate życie kulturalne i naukowe
(szkolenia specjalistyczne, drzwi otwarte wydziału,
„Kozienalia”, Lubelski Festiwal Nauki, imprezy
integracyjne oraz wiele innych).

Pedagogika specjalna – stacjonarne i niestacjonarne
pięcioletnie studia magisterskie
Podstawę kwalifikacji na Pedagogikę specjalną jednolite
studia magisterskie stacjonarne stanowią wyniki uzyskane
z przedmiotów:
 język polski,
 język obcy nowożytny zdawanych przez kandydata na:
Rekrutacja na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie
złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu
miejsc.

Specjalności na jednolitych studiach magisterskich
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SENSORYCZNĄ
I TERAPIA PEDAGOGICZNA
Absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z
niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu) oraz w
zakresie terapii pedagogicznej.

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent
uzyskuje tytuł magistra.
Po ukończeniu studiów Absolwent:
 posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, oraz
podstawową wiedzę z obszaru pedagogiki ogólnej,
psychologii, socjologii, filozofii, biomedycznych podstaw
rozwoju, prawnych podstaw edukacji, rehabilitacji i
terapii;
 posiada umiejętności metodyczne niezbędne do pracy z
osobami z niepełnosprawnością w ramach działalności
edukacyjnej,
rehabilitacyjnej
w
tym
realizacji
indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
 posiada umiejętności samodzielnego projektowania
działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych w odniesueniu do
 posiada kompetencje społeczne istotne dla zawodowego
funkcjonowania w charakterze pedagoga specjalnego.
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę,
m.in. w:







przedszkolach i szkołach specjalnych;
przedszkolach i szkołach integracyjnych;
szkołach podstawowych ogólnodostępnych
realizujących edukację włączającą;
ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz
rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z
niepełnosprawnością;
instytucjach działających na rzecz osób z
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak
stowarzyszenia i organizacje

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
I OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z
niepełnosprawnością intelektualną oraz z osobami ze
spektrum autyzmu.

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/

