
5-LETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE – 10 SEMESTRÓW

SPECJALNOŚĆ:
•  Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA  
I WCZESNOSZKOLNA    
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SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA

To specjalność, dzięki której zdobędziesz profesjonalne przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania 
przedszkolnego oraz nauczyciela w klasach I–III szkoły podstawowej. Zyskasz aktualną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, 
psychologii (w tym psychologii rozwojowej dziecka) oraz dydaktyki połączonej z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznym. 
Program studiów uwzględnia szeroki zakres kompetencji współczesnego nauczyciela, również w obszarze pracy z dziećmi 
i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także w obszarze pracy z dziećmi z innego kręgu 
kulturowego w przedszkolu lub szkole.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Pedagogika specjalna,
• Socjologia wychowania,
• Aksjologiczne podstawy kształcenia,
• Biomedyczne podstawy rozwoju,
• Psychologia rozwojowa,
• Antropologia kulturowa,
• Teoria wychowania,
• Statystyka w badaniach pedagogicznych. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

• nauczyciel wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, integracyjne 
oddziały przedszkolne),

• nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (szkoły podstawowe, klasy I-III, klasy integracyjne),
• nauczyciel w świetlicy szkolnej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w ramach edukacji 

domowej i nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.
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REALIZOWANE PRZEDMIOTY: 

• Pedagogika specjalna,
• Socjologia wychowania,
• Aksjologiczne podstawy kształcenia,
• Biomedyczne podstawy rozwoju,
• Psychologia rozwojowa,
• Antropologia kulturowa,
• Teoria wychowania,
• Statystyka w badaniach pedagogicznych. 
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KONTAKT DO REKRUTACJI

NABYWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie  
w instytucjach społecznych i artystycznych 

specjalizujących się w opiece i edukacji 
dziecka na poziomie przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym

przygotowanie do 
realizowania zadań 

zawodowych w wybranym 
obszarze 

działalności pedagogicznej,
w tym również 

do wykonywania zawodu 
nauczyciela

przygotowanie do 
samodzielnego 

organizowania procesów 
edukacyjnych 

i wychowawczych w ramach 
własnej działalności 

gospodarczej (np. punkty 
przedszkolne, jako alternatywne 

formy wychowania 
przedszkolnego)
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