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Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Rekrutacja odbywa się na podstawie 
konkursu średnich ocen (liczonych do 
dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu 
studiów wyższych. 
O przyjęcie mogą ubiegać się: absol-
wenci z dyplomem licencjata na kie-
runku animacja kultury, absolwenci  
z dyplomem licencjata kierunków po-
krewnych: animacja społeczno-kulturalna, 
kulturoznawstwo, technologie cyfrowe  
w animacji kultury, edukacja artystyczna, 
pedagogika o specjalnościach: animator 
i menedżer kultury, animacja społeczno-

-kulturalna itp. 

PEDAGOGIKA 
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 
Przedmioty maturalne:

 język polski 
 język obcy nowożytny 

Studia pierwszego stopnia 
niestacjonarne 
Rekrutacja odbywa się na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc. 

ANIMACJA KULTURY
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
 język polski – waga 0,5 (maksymalnie 

100 punktów) 
 język obcy nowożytny – waga 0,25 

(maksymalnie 50 punktów) 
 kryterium dodatkowe – waga 0,25 

(maksymalnie 50 punktów) doku-
mentacja uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zwią-
zanych z działalnością kulturalną: 
dyplomy, zaświadczenia, nagrody  
z własnej aktywności twórczej kandy-
data; udokumentowane zaangażowa-
nie kandydata w działalność społeczną 
i kulturalną (samorząd szkolny, wolon-
tariat itp.); zaświadczenia o uczestnic-
twie kandydata w konkursach, festi-
walach, przeglądach artystycznych 
itp.; informacje o udziale kandydata 
w różnorodnych formach prezentacji 
twórczości własnej również postaci 
publikacji w czasopismach, wydawnic-
twach okazjonalnych lub prezentacji 
w innych mediach (telewizji, radiu, In-
ternecie, itp.).

Specjalności: 
 multimedialna 
 sceniczna 



Specjalności: 
 pedagogika opiekuńczo-wychowaw-

cza z terapią pedagogiczną (specjal-
ność nauczycielska) 

 pedagogika opiekuńczo-wychowaw-
cza z doradztwem edukacyjno-zawo-
dowym (specjalność nauczycielska)

 pedagogika opiekuńczo-wychowaw-
cza z interwencją kryzysową wobec 
dzieci i młodzieży (specjalność na-
uczycielska)

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

Rekrutacja odbywa się na podstawie 
konkursu średnich ocen (liczonych do 
dwóch miejsc po przecinku) z przebie-
gu studiów wyższych. O przyjęcie mogą 
ubiegać się: absolwenci z dyplomem 
licencjata kierunków pedagogicznych, 
realizowanych zgodnie ze standardami 
kształcenia nauczycieli.

Studia drugiego stopnia 
niestacjonarne 

Rekrutacja odbywa się na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc. O przyjęcie 
mogą ubiegać się absolwenci z dyplo-
mem licencjata kierunków pedagogicz-
nych, realizowanych zgodnie ze standar-
dami kształcenia nauczycieli.

Specjalności: 
 pedagogika opiekuńczo-wychowaw-

cza z mediacją szkolną i sądową (spe-
cjalność nauczycielska) 

 doradztwo zawodowe i edukacyjne 
(specjalność nauczycielska)  

PEDAGOGIKA 
SPECJALNA 
Studia jednolite magisterskie 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
 język polski 
 język obcy nowożytny 

Studia jednolite magisterskie 
niestacjonarne
Rekrutacja odbywa się na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc. 

Specjalności: 
 edukacja i rehabilitacja osób z niepeł-

nosprawnością intelektualną i osób  
ze spektrum autyzmu 

 edukacja i rehabilitacja osób z niepeł-
nosprawnością sensoryczną i terapia 
pedagogiczna 



Specjalności: 
 pedagogika resocjalizacyjna z profilak-

tyką społeczną (specjalność nauczy-
cielska) 

 pedagogika resocjalizacyjna z socjote-
rapią (specjalność nauczycielska) 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Rekrutacja odbywa się na podstawie 
konkursu średnich ocen (liczonych do 
dwóch miejsc po przecinku) z przebie-
gu studiów wyższych. O przyjęcie mogą 
ubiegać się kandydaci, którzy ukończy-
li studia wyższe realizowane zgodnie 
ze standardami kształcenia zawarty-
mi w Rozporządzeniu Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 
2019 r. w sprawie standardu kształcenia 
przygotowującego do wykonywania za-
wodu nauczyciela w zakresie pedagogiki 
resocjalizacyjnej oraz zrealizowali 150 
godzin praktyki zawodowej w instytu-
cjach oświatowych (dotyczy specjalności 
nauczycielskiej) lub absolwenci, którzy 
ukończyli studia wyższe usytuowane  
w obszarze kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych lub społecznych.  

PEDAGOGIKA 
PRZEDSZKOLNA  
I WCZESNOSZKOLNA 
Jednolite studia magisterskie 
stacjonarne i niestacjonarne (studia 
nauczycielskie)

Przedmioty maturalne: 
 język polski 
 język obcy nowożytny 

oraz zaświadczenie od logopedy o braku 
przeciwwskazań do wykonywania zawo-
du nauczyciela z punktu widzenia pra-
widłowości budowy aparatu mowy oraz 
funkcji głosowych, słuchowych i artykula-
cyjnych.

PEDAGOGIKA 
RESOCJALIZACYJNA
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
 język polski
 język obcy nowożytny 



W pierwszej kolejności kwalifikowani 
będą absolwenci studiów w zakresie re-
socjalizacji, pedagogiki, pedagogiki spe-
cjalnej i pracy socjalnej (dotyczy specjal-
ności nienauczycielskiej).

Specjalności: 
 resocjalizacja penitencjarna z proba-

cją (specjalność nauczycielska) 
 readaptacja społeczna z pomocą 

postpenitencjarną (specjalność nie-
nauczycielska) 

 

PRACA SOCJALNA 
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Przedmioty maturalne: 
 język polski 
 język obcy nowożytny 

Specjalności: 
 wsparcie rodziny i seniora 
 koordynator usług społecznych 

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Rekrutacja odbywa się na podstawie 
konkursu średnich ocen (liczonych do 
dwóch miejsc po przecinku) z przebie-
gu studiów wyższych. O przyjęcie mogą 
ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 
studia wyższe w zakresie nauk humani-
stycznych lub społecznych.

Studia drugiego stopnia 
niestacjonarne  

Rekrutacja odbywa się na podstawie 
złożonego kompletu dokumentów do 
wyczerpania limitu miejsc. O przyję-
cie mogą ubiegać się kandydaci, którzy 
ukończyli studia wyższe usytuowane  
w obszarze kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych lub społecznych.

Specjalności: 
 interwencja kryzysowa w pracy 

socjalnej 
 zarządzanie usługami społecznymi



PSYCHOLOGIA 
Studia stacjonarne jednolite 
magisterskie 

Przedmioty maturalne: 
 język polski 
 jeden przedmiot spośród: biologia, 

historia, matematyka 

Specjalności: 
 psychologia kliniczna i neuropsycho-

logia 
 psychologia społeczna 
 psychologia wspomagania rozwoju  

i edukacji

ROZWÓJ ZASOBÓW 
LUDZKICH 
Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Rekrutacja odbywa się do wyczerpa-
nia limitu miejsc na podstawie złożone-
go kompletu dokumentów. Podstawę 
kwalifikacji stanowi dyplom ukończenia 
studiów wyższych. O przyjęciu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Specjalności: 
 coaching z elementami psychologii
 specjalista do spraw szkoleń i rozwoju



MOŻLIWOŚCI 
ZATRUDNIENIA  
PO STUDIACH: 



ANIMACJA KULTURY
 wydziały urzędów admini-

stracji państwowej i samo-
rządowej odpowiedzialne 
za działalność kulturalną

 państwowe instytucje kul-
tury (wojewódzkie ośrodki 
kultury, muzea, biura 
wystaw artystycznych, 
teatry, młodzieżowe domy 
kultury, itp.) oraz samo-
rządowe placówki kultury 
(miejskie centra kultury, 
gminne ośrodki kultury, 
kluby osiedlowe, itp.)

 placówki, gdzie prowadzo-
na jest działalność kultu-
ralna (szkoły, internaty, 
domy pomocy społecznej  
i inne placówki oświatowe)

 fundacje kulturalne, 
organizacje i stowarzysze-
nia społeczno-kulturalne, 
towarzystwa regionalne

 prywatne agencje, galerie, 
biura zajmujące się działal-
nością kulturalną, artystycz-
ną, turystyczną, promocyj-
ną, wydawniczą, itp.

 samodzielne firmy 
prowadzące impresariat 
twórców i zespołów arty-
stycznych

 inne instytucje publiczne  
i firmy prywatne, w których 
istnieje zapotrzebowanie 
na działalność animacyjną

PEDAGOGIKA
 poradnie psychologiczno-

-pedagogiczne 
 placówki wsparcia dzien-

nego
 placówki opiekuńczo-

-wychowawcze (placówki 
socjalizacyjne, interwencyj-
ne)

 placówki oświatowe (szko-
ły, bursy, internaty)

 ośrodki adopcyjne
 firmy doradztwa zawo-

dowego i personalnego, 
firmy konsultingowe  
i coachingowe, biura ka-
rier, centra informacji  
i planowania kariery  
zawodowej

 agencje zatrudnienia  
i inne instytucje pośred-
nictwa pracy

 instytucje kształcenia 
ustawicznego, kształcenia 
dorosłych  i młodzieży

 fundacje i stowarzyszenia 
działające na rzecz dzieci  
i młodzieży

PEDAGOGIKA  
PRZEDSZKOLNA  
I WCZESNOSZKOLNA

 placówki wychowania 
przedszkolnego

 klasy I-III szkoły podstawowej
 świetlice szkolne
 żłobki

MOŻLIWOŚCI 
ZATRUDNIENIA  
PO STUDIACH: 



PEDAGOGIKA SPECJALNA
 przedszkola i szkoły spe-

cjalne
 przedszkola i szkoły inte-

gracyjne
 szkoły podstawowe ogól-

nodostępne realizujące 
edukację włączającą

 wszystkie szkoły ogólnodo-
stępne 

 instytucje działające na 
rzecz osób z niepełno-
sprawnościami oraz ich 
rodzin, takie jak stowarzy-
szenia i organizacje

PRACA SOCJALNA
 ośrodki pomocy społecz-

nej
 centra usług społecznych 
 powiatowe centra pomocy 

rodzinie
 urzędy pracy
 domy pomocy społecznej
 zakłady karne
 placówki opiekuńczo-wy-

chowawcze
 ośrodki interwencji kryzy-

sowej
 placówki dla osób bez-

domnych, uzależnionych, 
uchodźców oraz fundacje  
i stowarzyszenia,

 organizacje pozarządowe, 
instytucje administracji 
rządowej i samorządo-
wej odpowiedzialnej za 

realizację zadań polityki 
społecznej.

PEDAGOGIKA 
RESOCJALIZACYJNA

 instytucje pozarządowe 
udzielające pomocy dzie-
ciom i młodzieży z zabu- 
rzeniami w funkcjonowa-
niu społecznym oraz ich 
rodzinom

 placówki oświatowe (bur-
sy, internaty, młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze 
i młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii)

 placówki instytucjonalnego 
systemu resocjalizacji nie-
letnich (zakłady poprawcze 
i schroniska dla nieletnich)

 placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze (socjalizacyjne, 
interwencyjne, specjali-
styczno-terapeutyczne)

 instytucje wymiaru spra-
wiedliwości jako: sądowy 
kurator społeczny, pra-
cownik ośrodka kurator-
skiego, funkcjonariusz  
w jednostkach peniten-
cjarnych, w aresztach śled-
czych i zakładach karnych

PSYCHOLOGIA
 poradnie psychologiczno-

-pedagogiczne 
 placówki medyczno-leczni-



cze (kliniki, szpitale, ośrod-
ki rehabilitacji, poradnie 
zdrowia psychicznego)

 placówki oświatowo-wy-
chowawcze

 placówki opieki społecznej
 firmy szkoleniowe, dorad-

cze i konsultingowe
 agencje reklamowe, działy 

marketingu i sprzedaży, 
firmy badawcze (badania 
rynku, opinii publicznej)

 działy Human Resources, 
Public Relations

 urzędy administracji rzą-
dowej i samorządowej 
a także organizacje poza-
rządowe

 ośrodki naukowo-badaw-
cze

COACHING Z ELEMENTAMI 
PSYCHOLOGII

 firmy konsultingowe
 agencje HR
 poradnie psychologiczno-

-pedagogiczne
 konsultanci świadczący 

profesjonalne usługi 
w zakresie coachingu 
w dowolnej branży i na 
każdym poziomie organi-
zacyjnym w przedsiębior-
stwach różnych typów 
w tym (MSP) małych i śred-
nich przedsiębiorstwach

 korporacje

 organizacje non-profit
 administracja publiczna, 

a także świadczący wspar-
cie indywidualne (co-
aching kariery, leadership 
coaching i inne)

SPECJALISTA DO SPRAW 
SZKOLEŃ I ROZWOJU

 wsparcie systemowe 
organizacji w rozwiązania 
szkoleniowe i rozwojowe 
w dowolnej branży i na 
każdym poziomie organi-
zacyjnym w przedsiębior-
stwach różnych typów 
w tym (MSP) małych i śred-
nich przedsiębiorstwach

 korporacje
 organizacje non-profit
 administracja publiczna
 niezależny konsultant-tre-

ner wewnętrzny 
i zewnętrzny

 ewaluator efektywności 
programów szkoleniowych

 ponadto specjalista 
w firmach konsultingo-
wych oraz agencjach HR
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